
Värde: 45 kr

VACKRA OCH HÅLLBARA TERRASSKULÖRER

Demidekkare målar gärna.
Men inte så ofta.



TERRASSLIV

Livet på terrassen njuter du bäst av när du kan göra just det – att njuta!  

Att bara sitta och slappna av, dela en måltid med nära och kära, obekymrat  

under bar himmel, en bok, ett samtal eller dagens tidning.

Men vi kan väl erkänna att upplevelsen inte är komplett förrän terrassen  

är nylaserad och fin! Klar att ta emot alla aktiviteter för livet utomhus  

och inte minst vårt varierande skandinaviska väder. Dagar då solen  

bränner som byts mot dagar med regn som aldrig vill hålla upp.

Det vi vet är att ett fuktigt klimat är här för att stanna. Därför kommer  

nu DEMIDEKK Terrasslasyr i ny förbättrad version. DEMIDEKK Terrasslasyr  

är nu ännu mer effektiv mot beväxning och torkare snabbare. Om vädret 

snabbt ändrar sig och du precis har laserat terrassen är det skönt att veta  

att lasyren tål regn redan en timme efter appliceringen. Och det räcker med  

en strykning för att få ett långvarigt och vackert skydd som framhäver  

och bevarar träets naturliga och levande uttryck.

DEMIDEKK Terrasslasyrsystem gör arbetet enkelt: Rengör med  

DEMIDEKK Terrassfix, som samtidigt tar bort rester av gammal träolja  

eller terrasslasyr. När terrassen torkat appliceras DEMIDEKK Terrasslasyr  

i önskad kulör. Det stora kulörutbudet gör det enkelt att hitta en kulör  

som du trivs med och som passar just ditt hus.

Lycka till och njut av sommaren!

Nina Klæboe Mørkve

Skandinavisk kulörchef på Jotun



FRAMSIDA: 
TERRASSGOLV: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ
VINDSKYDD: DEMIDEKK 90001 FJÄLLBRIS

DENNA SIDA: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

Riktig kulöråtergivning kan endast garanteras för Jotuns produkter, blandade över Jotuns Multicolor brytsystem. Kulörproverna är att betrakta som vägledande. 
Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna och kulörillustrationerna avvika från originalkulören.



GOLV: DEMIDEKK 9073 SKIMMERGRÅ 
VÄGG: JOTUN 1001 EGGVIT

Riktig kulöråtergivning kan endast garanteras för Jotuns produkter, blandade över Jotuns Multicolor brytsystem. Kulörproverna är att betrakta som vägledande. 
Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna och kulörillustrationerna avvika från originalkulören.



Ett bra tips när du ska välja kulör till din terrass är att du utgår ifrån kulörer 

som passar ihop med husets eller stugans huvudkulör. På så vis skapas en 

fin helhet. Fundera också gärna över vilka kulörer som bäst harmonierar 

med husets arkitektur och omgivning. Det viktigaste av allt är att du väljer 

den lasyrkulör som du vet att du kommer att trivas med – en kulör som 

hjälper dig att skapa den rätta atmosfären för sommarens slappa dagar.    

KULÖRTIPS

HELHET  –  LUGN  –  HARMONI

DEMIDEKK 9074 NORDISKT TRÄ

DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

DEMIDEKK 90000 TERRASSBRUN



Alla kulörer i färgkartan DEMIDEKK Terrasslasyr 

passar fint ihop med den skandinaviska arkitek-

turen, landskapet och naturen. I vår färgkarta hittar 

du tolv snygga, speciellt utvalda kulörer att välja 

mellan. Kulörer som ger ett vackert utseende  

samtidigt som de skyddar träet. 

Du hittar fler kulörer och uppstrykningsprover hos 

din Jotunhandlare. 

KULÖRER

NATURLIGA  –  TRANSPARENTA  –  MODERNA

DEMIDEKK 90000 TERRASSBRUN

En korrekt kulörupplevelse kan bara garanteras med Jotuns produkter  
brutna i Jotun Multicolor kulörblandningssystem. Kulörens utseende 
kommer att påverkas av hur sugande underlaget är, samt av underlagets 
utgångskulör. Kulörproverna är därför bara att betrakta som vägledande. 

        DEMIDEKK 0637 NY STENGRÅ / En ljus, gyllene beige ton

DEMIDEKK 0623 BURMATEAK / En gyllene, rödorange ton

DEMIDEKK 0676 TJÄRBRUN / En gyllene, brun ton

DEMIDEKK 90000 TERRASSBRUN / En varm, mörk brun ton



DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ / En ljus, gråbeige ton

DEMIDEKK 9074 NORDISKT TRÄ / En varm, beige mellanton

DEMIDEKK 9052 EXOTISKT TRÄ / En varm, brun mellanton

DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ / En gyllene, gråaktig mörk ton

DEMIDEKK 9073 SKIMMERGRÅ / En ljus, sval grå ton

DEMIDEKK 9710 TERRASSGRÅ / En gråaktig mellanton

DEMIDEKK 90001 FJÄLLBRIS / En mjuk, gråaktig ton

DEMIDEKK 90002 GRÅSVART / En mörk, gråsvart ton



Riktig kulöråtergivning kan endast garanteras för Jotuns produkter, blandade över Jotuns Multicolor brytsystem. Kulörproverna är att betrakta som vägledande. 
Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna och kulörillustrationerna avvika från originalkulören.

TERRASSGOLV: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ 
VINDSKYDD: DEMIDEKK 90001 FJÄLLBRIS



NY OCH FÖRBÄTTRAD

EXTRA SKYDD MOT BEVÄXNING – TORKAR SNABBT

Det fuktiga klimatet har kommit för att stanna. Därför har vi gjort 

DEMIDEKK Terrasslasyr ännu bättre. Med bara en strykning skyddar du 

terrassen mot vårt fuktiga klimat samtidigt som träets naturliga uttryck 

framhävs och bevaras.

Nya DEMIDEKK Terrasslasyr 

ger ännu bättre skydd mot 

beväxning.

Nya DEMIDEKK Terrasslasyr 

torkar snabbt. En nylaserad 

yta tål regn redan en timme 

efter applicering.

DEMIDEKK 90000 TERRASSBRUN



DEMIDEKK 9074 NORDISKT TRÄ



1. Vät underlaget med kallt vatten och lägg på DEMIDEKK Terrassfix.

2. Låt verka i 20 minuter innan du skurar ordentligt. Upprepa behandlingen  

om golvet är väldigt smutsigt eller har flera lager olja/lasyr. Se till att  

underlaget inte torkar till under behandlingen. 

3. Skölj noggrant. Rester av tvättmedel på ytan kan påverka lasyrens  

kvalitet och förkorta hållbarheten. 

4. Applicera DEMIDEKK Terrasslasyr när underlaget är helt torrt.  

Rolla/Stryk en till två brädor åt gången – det räcker med en strykning.  

Var noga med att torka bort överflödig lasyr. Har du helt nytt virke börjar  

du med punkt 3. Sedan återstår bara att njuta av sommaren!

1. 2.

3. 4.

ENKELT

TVÄTTA  –  SKURA  –  SKÖLJ  –  LASERA



DEMIDEKK Brilliant
WHITE

Demidekkare målar gärna. Men inte så ofta.

DEMIDEKK Ultimate
TÄCKFÄRG

DEMIDEKK Ultimate
HELMATT

DEMIDEKK Ultimate
FÖNSTER

DEMIDEKK
TERRASSLASYR

• Speciellt utvecklad för vita hus
• Extremt smutsavvisande
• Extra skydd mot svartmögel 
• Mycket långa underhållsintervaller
• AMA® teknologi – extra skydd  

och lång hållbarhet* 

• Helmatt elegant utseende
• Gör att huset ser nymålat ut länge
• Mycket långa underhållsintervaller 
• Suverän glans och kulörstabilitet
• AMA® teknologi – extra skydd  

och lång hållbarhet*

• Gör att huset ser nymålat ut länge
• Mycket långa underhållsintervaller 
• Suverän glans och kulörstabilitet
• AMA® teknologi – extra skydd 
 och lång hållbarhet*

• Gör att fönstren ser nymålade ut länge
• Mycket långa underhållsintervaller 
• Suverän glans och kulörstabilitet
• Mycket fin finish och snabb torktid
• AMA® teknologi – extra skydd  

och lång hållbarhet*

• Speciallasyr för altaner, trappor, 
staket, trädgårdsmöbler etc av 
tryckimpregnerat trä.

• Extra skydd mot beväxning
• Torkar snabbt
• Motverkar sprickbildning
• Lång hållbarhet

DEMIDEKK Classic
TÄCKLASYR

• Ger ett klassiskt täcklaserat utseende
• Mycket glans- och kulörstabil
• Torkar snabbt
• Långa underhållsintervaller

Återförsäljare

Jotun Sverige AB
Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda
Tel (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

* AMA® teknologi – unik kombination av alkydolja och akryl, skyddande och penetrerande, vattenavvisande och slitstark, suverän vidhäftning.

RÄCKE: JOTUN 1001 EGGVIT
GOLV: DEMIDEKK 9073 SKIMMERGRÅ
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