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JOTUN – Voor beroemde gebouwen.
En voor uw huis.

Een aantal van ‘s werelds meest bekende gebouwen 

staan in de JOTUN, en dat is geen toeval. 

JOTUN investeert veel tijd en geld in onderzoek naar 

de beste verfsystemen voor specifieke doeleinden. 

Voor zowel binnen als buiten. En zeg nou zelf, uw eigen 

huis is toch minstens zo belangrijk als de Eiffeltoren?

JOTUN – VINDAL
NOORWEGEN
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OVEr JOTUN & NOrway COaTiNgs

Jotun is een wereldwijde grote speler 

op het gebied van verf en coatings. 

Het bedrijf is aanwezig in meer dan 90 

landen, heeft 9500 werknemers en zo’n 

36 fabrieken wereldwijd. 

OPriCHTiNg 

Norway Coatings is in 2002 opgericht 

als zelfstandig distributeur van de Jotun 

decoratieve producten. 

Middels een exclusief distributeurschap

worden de Jotun decoratieve producten

in de Benelux en Noord Frankrijk via

verschillende dealers op de markt 

gebracht. Dankzij haar unieke positie 

biedt Norway Coatings haar klanten de 

productinnovaties en continuïteit van 

de wereldspeler Jotun. Daarnaast treedt  

Norway Coatings op als dé betrouwbare 

partner die snel en flexibel inspeelt op al 

uw vragen en uitdagingen. 

PrODUCTEN

De Jotun producten zijn van zeer hoge 

kwaliteit en uitermate betrouwbaar 

wat betreft hun technische prestaties. 

Samen met Jotun is Norway Coatings in 

staat duurzame producten op de markt 

te brengen met behoud van kwaliteit. 

Jotun staat bijvoorbeeld al 40 jaar 

bekend om zijn houtbeschermings-

producten onder de naam DEMIDEKK. 

DEMIDEKK houtverven zijn van hoge 

kwaliteit en hebben een superieure 

duurzaamheid. In een tijd van lagere 

onderhoudsbudgetten is levensduur 

van materialen belangrijker dan ooit. 

DEMIDEKK past perfect in dat kader. 

Behalve DEMIDEKK staat Jotun ook 

bekend om andere producten voor 

houten ondergronden zoals: TREBITT, 

BENAR, PANELLAKK en TRESTJERNER.

Voor deskundig advies en onder- 

steuning kunt u terecht bij Norway 

Coatings. Samen met het team van 

specialisten helpen wij u graag bij 

verftechnische vraagstukken.  

KwaLiTEiT

Waar Jotun de pinguïn tot beeldmerk 

heeft gemaakt is het bij Norway 

Coatings de Noorse nationale vlag. 

De pinguïn symboliseert handhaving 

onder alle weersomstandigheden, 

net zoals de coatings van Jotun. 

De Noorse vlag symboliseert de Scandi-

navische betrouwbaarheid en kwaliteit.

Voor al uw vragen of een vrijblijvend 

verftechnisch advies kunt u altijd bij

ons terecht via onderstaande contact-

gegevens.

Team Norway Coatings B.V.

NORWAY COATINGS - UTRECHT - NEDERLAND 

088-4505400 (NL)

info@norwaycoatings.nl

www.norwaycoatings.nl

www.jotun.com
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DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

DEMIDEKK ULTIMATE TäCKFäRg is al 40 jaar de topper op het gebied van houtbescherming. 

Het product is een watergedragen zijdeglanzende dekkende beits voor buiten die de houtstructuur accentueert.

Het product heeft lange onderhoudsintervallen, is zeer elastisch en goed bestand tegen weersinvloeden.

DEMIDEKK ULTIMATE TäCKFäRg is uitermate geschikt voor toepassing op houtrijke gevelelementen zoals 

bijvoorbeeld rabatdelen, gevelbetimmering, houtskeletbouw, houtstapelbouw, dakkapellen en overstekken.

•  Dekkende hybride beitsverf op waterbasis.
•  Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm.
•  laat houtstructuur duidelijk zichtbaar.
•  Perfecte dekking en bescherming tegen u.V.
•  Gemakkelijke verwerking, perfecte hechting.
•  Toepasbaar op nieuwe en bestaande intacte verflagen.

TyPE  Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUrEN RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor
  mengsysteem.
DrOOgTiJD  Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur. 
VErwErKiNg  Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK  Ruw hout circa 8 - 10 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VErDUNNiNg  Water
UiTErLiJK  Extra Mat

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT is de extra matte versie van de DEMIDEKK ULTIMATE TäCKFäRg.

Ook dit product heeft lange onderhoudsintervallen, is elastisch, accentueert de houtstructuur 

en is toepasbaar op verschillende ondergronden. Voor een trendy matte afwerking kiest u deze variant.

Het product geeft een unieke eigentijdse uitstraling bij zowel ouderwetse als moderne gebouwen.
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•  Dekkende hybride beitsverf op waterbasis.
•  Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm.
•  laat houtstructuur duidelijk zichtbaar.
•  Perfecte dekking en bescherming tegen u.V.
•  Gemakkelijke verwerking, perfecte hechting.
•  Toepasbaar op nieuwe en bestaande intacte verflagen.

TyPE  Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUrEN  RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor
  mengsysteem.
DrOOgTiJD  Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur. 
VErwErKiNg  Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK  Ruw hout circa 8 - 10 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VErDUNNiNg  Water
UiTErLiJK  Zijdeglans 



DEMIDEKK BRILLIANT WHITE

DEMIDEKK BRILLIANT WHITE is een speciale versie van DEMIDEKK. Voor witte kleurtinten geeft deze versie extra 

bescherming tegen vuilaanhechting en schimmels. Het product is verkrijgbaar als standaard WIT of aan te kleuren

in meerdere lichte wittinten. Raadpleeg de aparte brochure voor meer informatie over dit product.

Het product heeft verder dezelfde eigenschappen als de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TäCKFäRg.

•  Dekkende hybride beitsverf op waterbasis.
•  speciaal ontwikkeld voor witte ondergronden.
•  Extra bescherming tegen schimmels en vuilaanhechting.
•  Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm.
•  laat houtstructuur duidelijk zichtbaar.
•  Perfecte dekking en bescherming tegen u.V.

TyPE  Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUrEN RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor
  mengsysteem.
DrOOgTiJD  Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VErwErKiNg  Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK  Ruw hout circa 8 - 10 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VErDUNNiNg  Water
UiTErLiJK  Zijdeglans

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU is een dekkende zijdeglanzende beits speciaal ontwikkeld voor houtwerk

zoals ramen, deuren, kozijnen, dakgoten en andere buiten details. Het product heeft een uitstekende vloeiing

en is slijtvaster dan de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TäCKFäRg. Daarom is het product ook uitermate geschikt 

voor tuinmeubilair en schuttingen. Ook andere details op of rond uw woning kunnen behandeld

 worden met dit product. Net zoals de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TäCKFäRg heeft ook dit product 

lange onderhoudsintervallen. 

•  Dekkende hybride beitsverf.
•  Circa 8 à 10 jaar onderhoudsarm.
•  Glad uiterlijk.
•  Waterdampdoorlatend, daardoor minimale kans op afbladderen.
•  Perfecte dekking en bescherming tegen u.V.
•  Makkelijke, soepele verwerking met juiste hechting.

TyPE  Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUrEN RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor
  mengsysteem.
DrOOgTiJD  Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VErwErKiNg  Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK  Ruw hout circa 8 - 10 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VErDUNNiNg  Water
UiTErLiJK  Zijdeglans
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DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

DEMIDEKK OLJETäCKFäRg is een uitstekende weers- en waterbestendige dekkende buitenbeits

op basis van alkydolie. Dit product is hét alternatief wanneer men, om welke reden dan ook,

niet met een watergedragen product kan werken.

Het product dringt goed in de ondergrond en is zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf.

•  Ook als grondlaag toe te passen.
•  4 à 5 jaar onderhoudsarm.
•  Dekkende beits op basis van alkyd.
•  Waterdampdoorlatend
•  uitstekende hechting op zowel naaldhout en tropisch hout.

TyPE  Dekkende beits op basis van alkyd.
KLEUrEN RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor
  mengsysteem.
DrOOgTiJD  Circa 3 à 4 uur, overschilderbaar na 24 uur. 
VErwErKiNg  Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK  Ruw hout circa 5 - 8 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VErDUNNiNg  Als primer / grondlak altijd verdunnen met min 10% en 
  max 15% terpentine, voldoende laten drogen, mag niet 
  meer kleven alvorens af te werken.
UiTErLiJK  Zijdeglans

HOOFDKLEUR: JOTUN 2142 VESTLANDSRØD
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DEMIDEKK TERRASLASYR

DEMIDEKK TERRASLASyR is een waterverdunbare transparante beits voor geïmpregneerd hout.

Het product is waterafstotend, voorkomt scheuren in het hout en bevat bestanddelen tegen schadelijke effecten

van UV licht, schimmels en houtrot. Het product wordt typisch aanbevolen voor zachte houtsoorten,

tuinmeubelen en schuttingen waar een transparante, semi dekkende bescherming is gewenst.

Verweerde of vuile ondergronden zijn te reinigen met DEMIDEKK TERRASSFIx (zie pag. 27).

•  Niet filmvormende semidekkende beits.
•  speciaal ontwikkelde kleuren voor uitstekende bescherming.
•  Ontwikkeld voor terrasvloeren, tuinmeubelen / schuttingen etc.
•  Waterafstotend
•  snelle droging

TyPE  Waterverdunbare beits op basis van alkydemulsie.
KLEUrEN Standaard kleuren volgens het Jotun Multicolor mengsysteem.
DrOOgTiJD  Stofdroog: 4 uur. Overschilderbaar: 12 uur.
VErwErKiNg  Kwast of Roller.
VErbrUiK  6 - 10 m²/L
VErDUNNiNg  Water
UiTErLiJK  Mat

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

DEMIDEKK STRUKTURLASyR is een watergedragen transparante houtbehandeling voor buiten, welke gebaseerd is 

op een unieke combinatie van alkyd en acrylaat en is versterkt met UV blokkerende componenten.

Dit geeft een betere bescherming dan andere transparante producten. DEMIDEKK STRUKTURLASyR kan worden 

gebruikt op nieuw houtwerk, geperst, geïmpregneerd en reeds behandeld hout. DEMIDEKK STRUKTURLASyR bevat 

bestanddelen tegen schimmelgroei. DEMIDEKK STRUKTURLASyR heeft een goede vloeiing en droogt snel.

•  Transparante waterverdunbare houtbeits (hybride).
•  Circa 6 à 8 jaar onderhoudsarm.
•  uitstekende bescherming tegen u.V.
•  Elastisch en waterdampdoorlatend.
•  Perfecte hechting op nieuwe en bestaande ondergronden.

TyPE Transparante hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUrEN Vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DrOOgTiJD  Stofdroog: 2 uur. Overschilderbaar: 8 uur.
VErwErKiNg  Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK Ruw hout circa 8 - 10m²/L, geschaafd hout circa 12 - 14 m²/L.
VErDUNNiNg Water
UiTErLiJK Zijdeglans
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TREBITT OLJEBEIS

TREBITT OLJEBEIS is een transparante beits voor buiten gebaseerd op alkydhars en Chinese houtolie.

De uitstekende indringing in de ondergrond zorgt voor een goede hechting. TREBITT OLJEBEIS kan toegepast

worden op nieuw, voorheen gebeitst of geïmpregneerd hout en is uitstekend geschikt voor poreuze, ‘hongerige’ 

ondergronden of verweerde oppervlakken. Het product is ook zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf.

• synthetische lazuur-vernis op basis van alkydhars en Chinese houtolie.
• Goed bestand tegen extreme weersinvloeden.
• 4 à 6 jaar onderhoudsarm.
• Bevat speciaal u.V. werende ingrediënten.
• Waterdampdoorlatend en filmvormend.
• Te gebruiken als éénpotsysteem (geen primer nodig).

TyPE  Transparante beits op basis van alkydhars en Chinese houtolie.
KLEUrEN Vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DrOOgTiJD Stofdroog: 12 uur. Overschilderbaar: 24 uur.
VErwErKiNg Platte of ovale kwast.
VErbrUiK Ruw hout circa 6 - 8 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VErDUNNiNg Terpentine (White Spirit).
UiTErLiJK Zijdeglans

14  l  PRODUCTEN  TrEbiTT

TREOLJE

TREOLJE V is een waterverdunbare olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. TREOLJE Solvent is de synthetische versie

en wordt aanbevolen op hardhouten ondergronden of waar een nog betere waterbestendigheid is gewenst.

Beiden zijn leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en

dringt goed in de ondergrond. TREOLJE is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op 

bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen en tuinmeubilair maar ook op houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken. 

Tevens uitermate geschikt voor het behandelen van niet-maatvaste houten onderdelen zoals gevelbekledingen.

•  Niet filmvormende transparante beits.
•  Zowel watergedragen als synthetisch verkrijgbaar.
•  Beschermt het hout tegen vergrijzing / indringing van vocht.
•  is waterdampdoorlatend en kan niet afbladderen.
•  TrEOlJE solvent kan ook op hardhout in tegenstelling tot TrEOlJE V.

  TrEOLJE V 
TyPE  Waterverdunbare beits op basis van alkyd.
KLEUrEN Transparant en vele transparante kleuren volgens het 
  Jotun Multicolor mengsysteem. 
DrOOgTiJD Stofdroog: 6 uur. Overschilderbaar: 24 uur. 
VErwErKiNg Platte of ovale kwast.
VErbrUiK Ruw hout circa 6 - 8 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12m²/L
VErDUNNiNg  Water
UiTErLiJK Mat

  TrEOLJE  (andere eigenschappen zelfde als Treolje V)
TyPE  Synthetische beits op basis van alkyd.
VErDUNNiNg  Terpentine (White Spirit)
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BENAR

BENAR is een transparante afwerking voor (tropisch) hardhout binnen en buiten gebaseerd op een ‘long-oil’ alkyd

die het uiterlijk heeft van een blanke lak. BENAR kan onder andere toegepast worden op ramen, kozijnen,

deuren, gevelbeschietingen, hardhouten tuinmeubelen, wanden en plafonds.

BENAR is geschikt voor alle (tropische) hardhoutsoorten zoals: afzelia, sipo mahonie, afromosia, teak, meranti, 

merbau, wengé, tola branca, basralocus etc. Behalve de BENAR gLOSS is er ook een BENAR UVR met een warme 

teakkleur die beter bestand is tegen UV straling en BENAR MATT, een matte variant.

• Waterafstotend en tevens meer waterdampdoorlatend dan de meeste
 vergelijkbare lakken of vernissen.
• Gaat niet bladderen, geen schilfers of witte vlekken.
• Elastisch en volgt de werking van de ondergrond.
• uitermate duurzame film geeft een jarenlange bescherming.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Beschikt over een alkydhars die diep in de poriën van het hout doordringt.

TyPE Transparante afwerking op basis van alkyd.
KLEUrEN Benar gloss & Matt: Transparant 
  Benar UVR: Teakkleur
DrOOgTiJD Stofdroog: 6 uur. Overschilderbaar: 24 uur. 
VErwErKiNg Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK 14 - 16m²/L
VErDUNNiNg Terpentine (White Spirit).
UiTErLiJK Mat, glans of hoogglans.
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MUR ACRYL

MUR ACRyL is een waterverdunbare zijdeglanzende, 100% acrylaat muurverf voor buiten met een zeer

goede hechting. Het product bevat fungiciden om schimmels te bestrijden en is uitermate weerbestendig. 

MUR ACRyL wordt aanbevolen op onbehandeld of eerder geschilderd metselwerk buitenshuis

en is bijzonder goed geschikt voor beton. 

•  Waterverdunbaar, dus minder milieubelastend.
•  alkalivast en uitermate weerbestendig.
•  uitstekende hechting.

TyPE Watergedragen muurverf voor buiten.
KLEUrEN RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun 
  Multicolor mengsysteem.
DrOOgTiJD  Stofdroog na circa 30 minuten. 
  Overschilderbaar na minimaal 10 uur.
VErwErKiNg  Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK Circa 4 - 8m²/L.
VErDUNNiNg Water
UiTErLiJK Zijdeglans (07)

PRODUCTEN  MUr aCryL  l  17



VISIR OLJEGRUNNING KLAR

VISIR OLJEgRUNNINg KLAR is een speciaal waterafstotende primer met speciale toevoegingen

om bescherming te bieden tegen houtrot en schimmels. Het product bindt losse houtvezels

en zorgt voor een goede ondergrond voor vervolgbehandelingen op nieuw en verouderd houtwerk buiten.

Wordt typisch toegepast als primer bij producten uit het DEMIDEKK en TREBITT assortiment.

• Biedt bescherming tegen houtrot en schimmels.
• Versterkt het oppervlak door de vezels te binden.
• is door zijn samenstelling zeer waterafstotend.
• Heeft een uitstekend indringend vermogen en zorgt hierdoor
 voor een effectieve bescherming van binnenuit.
• Verlengt de levensduur van het totale verfsysteem.

TyPE Primer op basis van alkyd.
KLEUrEN Transparant
DrOOgTiJD Circa 8 á 12 uur, overschilderbaar na 24 uur.
  genoemde tijden zijn afhankelijk van temperatuur, lucht-
  vochtigheid, structuur en dichtheid van het houtoppervlak.
  Bij kops hout de behandeling herhalen.
VErwErKiNg Kwast
VErbrUiK Ruw hout circa 6 - 8 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
VErDUNNiNg  Terpentine (White Spirit)
UiTErLiJK -

HOOFDKLEUR: JOTUN 682 KASTANJEHOOFDKLEUR: JOTUN 682 KASTANJE
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PANELLAKK

PANELLAKK is een waterverdunbare matte beits op basis van PVA-acrylaat emulsie voor binnenbetimmeringen

van lichte houtsoorten zoals grenen, vuren, limba, essen, ramin, oregon pine en hemlock.

PANELLAKK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het sterk vertraagd. PANELLAKK kleurloos geeft een

volkomen, beschermende matte film op het hout. PANELLAKK is tevens leverbaar in vele transparante kleuren.

• Watergedragen beits voor het transparant kleuren van houten
 onderdelen binnen.
• Heeft een zeer snelle droging en vergeelt niet.
• Ook geschikt voor het transparant kleuren van bijvoorbeeld houten
 vloeren en meubels.
• Vertraagt het verkleuren van houtoppervlakten.

TyPE Transparante beits voor binnen op basis van acrylaat.
KLEUrEN Kleurloos en verschillende transparante kleuren.
DrOOgTiJD Stofdroog: 30 minuten. Overschilderbaar: 1 uur.
VErwErKiNg Kwast, roller of spons.
VErbrUiK 12 - 15 m²/L.
VErDUNNiNg Water
UiTErLiJK Mat
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TRESTJERNER BETONGOLJE

TRESTJERNER BETONgOLJE is een transparante, watergedragen acryldispersie voor betonnen oppervlakken,

poreuze plavuizen, en baksteen. Het vermindert de vorming van stof, zorgt voor een beschermende laag

en vergemakkelijkt het reinigen. TRESTJERNER BETONgOLJE heeft een goede hechting, droogt snel,

vergeelt niet en is eenvoudig aan te brengen.

•	 Watergedragen	1-component	vloersealer.
•	 Bindt	alle	stofdeeltjes.
•	 Vergeelt	niet	en	droogt	snel.
•	 Brengt	de	kleur	van	plavuizen	en	tegelvloeren	weer	tot	leven.

TyPE  Transparante watergedragen acrylaatdispersie.
KLEUrEN Kleurloos, transparant.
DrOOgTiJD Stofdroog: 2 uur Overschilderbaar: min. 4 uur Droog: 8 uur
  Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
VErwErKiNg Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK 8 - 10 m²/L, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
VErDUNNiNg  Niet verdunnen, materiaal reinigen met water.
UiTErLiJK Mat
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TRESTJERNER GULVLAKK

TRESTJERNER gULVLAKK is een sneldrogende watergedragen blanke vernis voor houten vloeren

die nagenoeg reukloos is. De TRESTJERNER gULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage.

De TRESTJERNER gULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten 

ondergronden. Het product wordt voornamelijk gebruikt voor houten vloeren, trappen en meubels.

•	 Blanke	watergedragen	vernis	voor	houten	vloeren.
•	 Uitstekende	weerstand	tegen	slijtage.
•	 Ook	te	gebruiken	op	andere	houten	ondergronden	zoals	meubels.

TyPE  Transparante acrylaat / polyurethaan vernis.
KLEUrEN Kleurloos, transparant.
DrOOgTiJD Stofdroog: 2 uur Overschilderbaar: min. 4 uur Droog: 8 uur
  Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
VErwErKiNg Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK 8 - 10 m²/L, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
VErDUNNiNg  Niet verdunnen, materiaal reinigen met water.
UiTErLiJK Zijdemat (Silkematt) / Zijdeglans (Halvblank)
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TRESTJERNER GULVMALING

TRESTJERNER gULVMALINg is een watergedragen zijdeglanzende één component vloerverf 

op basis van acrylaat/polyurethaan. TRESTJERNER gULVMALINg is geschikt voor toepassing op wanden

 en vloeren van hout, zandcement en beton. Te gebruiken in ruimtes zoals kelders, 

opslagruimtes, trappenhuizen, hobbyruimtes, balkons en vloeren die normaal worden belast. 

Het product is ook uitermate geschikt als lak op deuren en kozijnen binnen. 

• Watergedragen slijtvaste dekkende vloercoating.
• reukarm en vergeelt niet.
• leverbaar in vele kleuren.

TyPE Dekkende watergedragen acrylaat / polyurethaan vloercoating.
KLEUrEN RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor
  mengsysteem.
DrOOgTiJD Stofdroog: 2 uur Overschilderbaar: min. 8 uur Droog: 24 uur
  Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
VErwErKiNg Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK 6 - 8 m²/L.
VErDUNNiNg Water
UiTErLiJK Zijdeglans
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JOTAPROFF

JOTAPROFF is een oplosmiddelvrije dispersie latex voor binnengebruik.

Toepassing bij utiliteits- en renovatie objecten, zorgsector, retail- en particuliere

woningen alsmede in de onderhoudsbranche inclusief horeca en scholen.

JOTAPROFF is zeer elastisch en heeft daarom een lange levensduur.

Het product heeft een goede dekkracht en spat niet.

•	 Professionele	latex	voor	muren	en	plafonds.
•	 Goede	dekkracht	en	egaal	resultaat.
•	 Spat	niet.

TyPE PVA Copolymeer emulsie verf.
KLEUrEN 02 Hvit, 05 Hvit en lichte kleuren, 07 vele kleuren via het
  Jotun Multicolor mengsysteem.
DrOOgTiJD  Stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na minimaal 3 uur.
  Doorgehard na circa 24 uur.
VErwErKiNg  Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK  7 - 10 m²/L.
VErDUNNiNg Water
UiTErLiJK 02 (MAT), 05 (ZIJDEMAT) EN 07 (ZIJDEgLANS).

KVIST- OG SPERREGRUNNING

JOTUN KVIST- Og SPERREgRUNNINg is een watergedragen witte hechtprimer voor binnen gebaseerd op epoxyhars 

met isolerende eigenschappen. JOTUN KVIST- Og SPERREgRUNNINg heeft een goede hechting

op ongeglazuurde tegels, plastic, MDF en metaal en knoesten. Tevens is de KVIST- Og SPERREgRUNNINg geschikt 

voor isolatie van roet, nicotine en droge vocht kringen. JOTUN KVIST- Og SPERREgRUNNINg is ook toepasbaar

op houtsoorten welke inhoudsstoffen bevatten zoals spaanplaat, meranti en eikenhout.

•	 Eenvoudig	te	verwerken.
•	 Heeft	een	goede	isolatie	tegen	doorslaan.
•	 Laat	zich	gemakkelijk	schuren.
•	 Zakt	nagenoeg	niet	uit.
•	 Heeft	een	goede	hechting	op	diverse	ondergronden.

TyPE Watergedragen gemodificeerde epoxyhars.
KLEUrEN Wit
DrOOgTiJD Stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na 12 uur.
VErwErKiNg Kwast, roller of verfspuit.
VErbrUiK 8 - 10 m²/L.
VErDUNNiNg  Water
UiTErLiJK Mat
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JOTUN CLEANERS

Een goede voorbehandeling van de ondergrond is zeer belangrijk voor een succesvol eindresultaat. 

JOTuN heeft verschillende reinigingsmiddelen voor verschillende ondergronden. Voor zowel nieuw hout, 

verweerde ondergronden en oude verflagen zijn middelen beschikbaar. Ook voor het onderhouden en 

schoonmaken van geschilderde ondergronden kunt u de JOTuN producten gebruiken. 

DEMiDEKK TErrassFiX
Speciale reiniger voor terrassen van hout: 3 IN 1: Ontvet - Reinigt - Verfraait 
het hout. Biologisch afbreekbaar.  

JOTUN KraFTVasK
Waar mildere middelen niet werken is JOTUN KRAFTVASK de oplossing. 
JOTUN KRAFTVASK verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotone, vuil, opper-
vlakte schimmel etc. Tevens kan de JOTUN KRAFTVASK gebruikt worden voor 
het matter maken van ondergronden die behandeld zijn met op alkyd-olie 
gebaseerde producten.

JOTUN HUsVasK
JOTUN HUSVASK is een effectief reinigingsmiddel op basis van biologisch 
afbreekbare grondstoffen. JOTUN HUSVASK wordt geadviseerd voor het 
jaarlijks reinigen van uw geschilderde oppervlakken of om onbehandeld hout 
te reinigen voordat u begint met schilderen. 

HOUT: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT
TERRAS: JOTUN 9072 NATURgRÅ

PRODUCTEN  CLEaNErs  l  27



Like us on Facebook
www.facebook.com/norwaycoatings

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor schade die het 
gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.

Op www.norwaycoatings.nl vindt u meer gedetailleerde productinformatie en tips hoe u het beste resultaat kunt bereiken met ons productassortiment.

Verkooppunt / Distributeur

OFFiCial iMPOrTEr OF                   DECOraTiVE PaiNTs

Norway Coatings B.V.
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
Tel: +31 (0)88-450 5400

Tel: +32 (0)35 009 181 (Nl)
Tel: +32 (0)35 009 182 (Fr)


