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Nå er større  
deler av vårt 
sortiment  
miljømerket.

Men tro ikke at vi er fornøyd med det. 
Siden 2015 har andelen av miljømerkede produkter for innendørs og 
utendørsmaling fra Nordsjö øket med 56% prosent. Det betyr at du i dag 
har 47 maling- og sparkelvarianter og velge mellom om du søker et miljø-
merket alternativ hos oss. Men vi er ikke fornøyd med det. Vi fortsetter vårt 
arbeide med å finne alternativer som er bedre både for deg og miljøet. 
Uansett hva du maler, og hvor du maler skal det gjøres miljøvennlig. 

NÅ ER OGSÅ DE 
FLESTE AV VÅRE 

SPARKELPRODUKTER 
MILJØMERKET MED 

SVANEN.
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P-SERIEN 
Passer utmerket ved nyprod uk 
sjon og offentlige miljøer som 
utsettes for store påkjenninger. 
Gir en robust, slitebestandig og 
vaskbar overflate.

A-SERIEN 
Perfekt for nyproduksjon med 
store lysinnslipp. Malingen 
demper lysrefleksjoner og gir en 
moderne og slitesterk overflate. 

GRUND-SERIEN 
Oppfyller malerens krav til et 
svært godt produkt. Gir et ut
merket sluttresultat og passer 
ved både nyproduksjon og 
rehabilitering.

VEGG OG TAK     
 – MALING TIL Å STOLE PÅ

Vi har produkter som i høy grad oppfyller kravene for 
alle overflater og bruksområder. Nordsjö-maling har god 
dekkevene, god fargebestandighet og godt sluttresultat 
ut fra de behovene du har!



VEGG OG TAK     
 – MALING TIL Å STOLE PÅ

GRUNNSERIEN     
 PÅLITELIG OG DEKKENDE

Grunnsereien er en gedigen helt, som er enkel å 
håndtere. Den oppfyller dine krav til et godt produkt 
ved tradisjonelt malerarbeid og kan brukes til 
nybyggproduksjon og ommaling.

106% 
mer gjort på 

samme tid
STOREMBALASJE
•  100 L emballasje finnes for 

Nordsjös samtlige produkter  
og farger

•  Muliggjør hurtigkobling til sprøyte

•  Mal opp til 600 kvm på samme 
dag

•  1000 L emballasje finnes nå 
tilgjengelig på utvalgte produkter 
og farger.
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1

2

4

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 1

Professional 1 er en refleksfri 
takmaling som egner seg 
ekstra bra til nyproduksjon og 
i rom med store lysinnslipp. 
Beregnet for maling innendørs 
på puss, betong, lettbetong, 
byggningsplater av ulike slag, 
glasfibervev mm. 

Professional 3 er en helmatt 
akrylforsterket PVA takmaling 
for innendørs maling på 
puss, betong, lettbetong og 
bygningsplater av ulike typer, 
glassfibervev mm.

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat, grunn 1 
gang med Professional Grund+  
og ferdigmal 1–2 ganger med 
Professional 1. Tidigere malte 
flater vaskes og males 1 gang 
med Professional Grund+ og 1–2 
ganger med Professional 1. Dårlig 
bundet underlag grunnes med 
Professional Binder før maling. 
Mal ikke ved temperaturer under 
+5 ºC. 

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat, grunn 1 
gang med Professional Grund+  
og ferdigmal 1–2 ganger med 
Professional 3. Tidligere malte 
flater vaskes og males 1–2 
ganger med Professional 3. 
Smittende underlag grunnes med 
Professional Binder før maling. 
Unngå å male når temperaturen  
er under +5 ºC.  

3

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 3

5

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

3

1

2

5–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Puss, betong og andre 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat, mal 1 
gang med Professional Grund+ og 
ferdigmal 1–2 ganger med valgt 
toppstrøksmaling. Smittende flater 
grunnes med Professional Binder 
før malingen. Unngå å male når 
temperaturen er under +5 ºC.

PROFESSIONAL  
GRUND+

Professional Grund+ er en 
helmatt grunning for vegg og 
tak. Tørrstoffinnholdet er høyt, 
noe som gir en god dekkevne, 
fyller underlaget og gir en god 
vedheft på ulike underlag som 
puss, betong, bygningsplater 
av ulike typer, glassfibervev 
etc. Professional Grunn+ gir 
en jevnere glans og struktur 
på den ferdige malte flaten. 
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Professional 3 er en helmatt 
akrylforsterket PVA takmaling 
for innendørs maling på 
puss, betong, lettbetong og 
bygningsplater av ulike typer, 
glassfibervev mm.

Professional 5 er en helmatt 
akrylforsterket PVA veggmaling 
for innendørs maling på 
puss, betong, lettbetong og 
bygningsplater av ulike typer, 
glassfibervev mm.

Professional 7 er en matt 
akrylforsterket PVA veggmaling 
for innendørs maling på 
puss, betong, lettbetong og 
bygningsplater av ulike typer, 
glassfibervev mm.

Professional 10 er en matt 
akrylforsterket PVA veggmaling 
til bruk inne på gips, puss, 
lettbetong, betong, glassfiber
strie mm.

Professional 20 er en halvmatt 
akrylforsterket PVA veggmaling 
for innendørs maling på 
puss, betong, lettbetong og 
bygningsplater av ulike typer, 
glassfibervev mm.

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat, grunn 1 
gang med Professional Grund+  
og ferdigmal 1–2 ganger med 
Professional 3. Tidligere malte 
flater vaskes og males 1–2 
ganger med Professional 3. 
Smittende underlag grunnes med 
Professional Binder før maling. 
Unngå å male når temperaturen  
er under +5 ºC.  

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat, grunn  
1 gang med Professional Grund+ 
og ferdigmal 1–2 ganger med 
Professional 5. Tidligere malte 
flater vaskes og males 1–2 
ganger med Professional 5. 
Smittende underlag grunnes med 
Professional Binder før maling. 
Unngå å male når temperaturen  
er under +5 ºC.  

Puss, betong og ulike  
platematerialer sparkles ved  
behov. For best resultat, grunn  
1 gang med Professional Grund+ 
og ferdigmal 1–2 ganger med  
Professional 7. Tidligere malte  
flater vaskes og males 1–2  
ganger med Professional 7.  
Smittende underlag grunnes med 
Professional Binder før maling. 
Unngå å male når temperaturen  
er under +5 ºC. 

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat, grunn  
1 gang med Professional Grund+ 
og ferdigmal 1–2 ganger med 
Professional 10. Tidligere malte 
flater vaskes og males 1–2 
ganger med Professional 10. 
Smittende underlag grunnes med 
Professional Binder før maling. 
Unngå å male når temperaturen  
er under +5 ºC. 

Puss, betong og ulike  
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat, grunn  
1 gang med Professional Grund+. 
Tidligere malte flater vaskes  
og males 1–2 ganger med 
Professional 20. Smittende flater 
grunnes med Professional Binder 
før maling. Unngå å male når 
temperaturen er under +5 ºC.

3

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 3

5

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 5

7

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 7

10

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 10

20

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 20
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7

1

2

6–8 

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL A7

Professional A7 er en matt 
akryl veggmaling for innendørs 
maling på puss, betong, lettbe
tong og bygningsplater av ulike 
typer, glassfibervev mm.

Professional A20 er en 
halvmatt akryl veggmaling 
for innendørs maling på 
puss, betong, lettbetong og 
bygningsplater av ulike typer, 
glassfibervev mm.

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat, grunn  
1 gang med Professional Grund+  
og ferdigmal 1–2 ganger med 
Professional A7. Tidligere malte 
flater vaskes og males 1–2 
ganger med Professional A7. 
Smittende flater grunnes med 
Professional Binder før maling. 
Unngå å male når temperaturen  
er under +5 ºC.

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat, grunn  
1 gang med Professional Grund+. 
Tidligere malte flater vaskes  
og males 1–2 ganger med 
Professional A20. Smittende flater 
grunnes med Professional Binder 
før maling. Unngå å male når 
temperaturen er under +5 ºC.

20

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL A20

Professional P6 er en 
diffusjons åpen, matt akryl
maling for bruk på puss,  
betong, lettbetong og  
bygningsplater av ulike typer, 
glassfibervev mm.  
Proffessional P6 er en lett 
diffusjonsåpen. 

6

2

6

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL P6

Professional A5 er en helmatt 
akryl veggmaling for innendørs 
maling på puss, betong, 
lettbetong og bygningsplater av 
ulike typer, glassfibervev mm.

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat skal 
ubehandlet puss, betong, 
gipsplater, sementfiberplater,  
tegel og sparklede flater grunnes 
med Proffesional Grund+.
Smittende flater grunnes med 
Proffesional Biner før maling. 
Ferdigmal 2 ganger med 
Professional A5. Mal ikke når 
temperaturen er under +5 ºC.

5

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL A5
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Professional A20 er en 
halvmatt akryl veggmaling 
for innendørs maling på 
puss, betong, lettbetong og 
bygningsplater av ulike typer, 
glassfibervev mm.

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat, grunn  
1 gang med Professional Grund+. 
Tidligere malte flater vaskes  
og males 1–2 ganger med 
Professional A20. Smittende flater 
grunnes med Professional Binder 
før maling. Unngå å male når 
temperaturen er under +5 ºC.

PROFESSIONAL A20

Professional P6 er en 
diffusjons åpen, matt akryl
maling for bruk på puss,  
betong, lettbetong og  
bygningsplater av ulike typer, 
glassfibervev mm.  
Proffessional P6 er en lett 
diffusjonsåpen. 

Professional P10 er en matt 
veggmaling for innendørs 
maling på puss, betong,  
lettbetong og bygningsplater  
av ulike typer, glassfibervev 
mm.

Professional P25 er en meget 
slitesterk halvmatt veggmaling 
for innendørs maling på 
puss, betong, lettbetong og 
bygningsplater av ulike typer, 
glassfibervev mm.

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat skal 
ubehandlet puss, betong, 
gipsplater, sementfiberplater,  
tegel og sparklede flater grunnes 
med Proffesional Grund+. 
Ferdigmal 2 ganger med 
Professional P6. Mal ikke når 
temperaturen er under +5 ºC. 

Puss, betong og ulike 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat skal 
ubehandlet puss, betong, 
gipsplater, sementfiberplater,  
tegel og sparklede flater grunnes 
med Proffesional Grund+. 
Ferdigmal 2 ganger med 
Professional P10. Unngå å male 
når temperaturen er under +5 ºC.

Puss, betong og andre 
platematerialer sparkles ved 
behov. For best resultat skal 
ubehandlet puss, betong, 
gipsplater, sementfiberplater og 
sparklede flater grunnes med 
Proffesional Grund+. Ferdigmal 2 
ganger med Professional P25. 
Unngå å male når temperaturen er 
under +5 ºC.

6

2

6

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL P6

10

2–6

6

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL P10

25

2

6

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL P25

–

16

16

5–8   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Urene flater vaskes med egnet 
rengjøringsmiddel. Løst bundne 
grengede tak og vasket  
limfargetak blir etter grunning  
med Professional Binder ett  
bra malingsunderlag for ønsket 
toppstrøksmaling. Den høye  
penetrasjonsevnen gjør at  
følsomme flater skal beskyttes 
med plast i stedet for beskytt
nings papir. Mal ikke under +5ºC.

PROFESSIONAL  
BINDER  

Professional Binder er en 
hvittonet, vanntynnet grunning 
for å binde flaten på vegger 
og tak. Professional Binder 
trenger inn og binder løst 
bundet underlag.
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2

2

24

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Urene flater vaskes med egnet 
rengjøringsmiddel. For beste 
resultat skal dårlig bundet flater 
grunnes med Professional  
Binder. Omrøres godt før bruk. 
Professional Isomat males 2 
ganger med minst 24 timers tørk 
mellom strøkene. Mal ikke under 
+5 ºC. 

PROFESSIONAL  
ISOMAT 

Professional Isomat er en 
grunning / dekkmaling 
beregnet for isolering av 
misfargede tak og veggflater 
av f.eks. fukt, nikotin og 
brannskader innendørs. 
Professional Isomat reduserer 
risikoen for gjennomslag av 
harpiks ved maling av 
paneltak. Kvist skal isoleres 
med Original Kvistlakk før 
grunning og maling.

Professional Isoprimer er en 
matt vanntynnbar grunning, 
basert på et spesiellt hurtig
tørkende akrylbindemiddel. 
Professional Isoprimer brukes 
innendørs som spesialgrunn  
til Professional Isomatt og  
kan isolere mot de fleste  
missfarginger fra tusj, blekk  
og flekker fra fugt, sot, nikotin 
og fett.

Urene flater vaskes med egnet 
rengjøringsmiddel. For beste 
resultat skal dårlig bundet flate 
grunnes med Professional  
Binder. Omrøres godt før bruk. 
Professional Isoprimer males  
1–2 ganger med minst 5 timers 
tørk mellom strøkene. Mal ikke 
under +5 ºC. 

6

1

5

7–9  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL  
ISOPRIMER

–

1

2

6–8   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være fast, rent og 
tørt. Når Professional Multigrunn 
brukes som indikatormaling eller 
for grunning påføres produktet en 
gang. Professional Multigrunn er 
ferdig til å brukes i airless sprøyter 
og skal ikke tynnes før bruk. Ikke 
mal under +5 ºC. 

Professional Multigrunn er 
en hvitpigmentert helmatt 
grunning for betongflater 
innendørs. Brukes som en  
indikatormaling for å avsløre 
porer i betongen og dermed 
underlette påfølgende spark
ling. Professional Multigrunn 
kan også brukes som en  
grunning på gipsplater, spark
elde flater, betong og puss.

PROFESSIONAL  
MULTIGRUNN
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2

6

16

6–8   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Urene flater vaskes med egnet 
rengjøringsmiddel. For beste 
resultat skal dårlig bundet flater 
grunnes med Professional Binder. 
Professional Traditional Sperrhvit 
males 2 ganger med minst 16 
timers tørk i mellom strøkene.  
Mal ikke under +5 ºC.

Professional Traditional  
Sperrhvit er en alkydbasert hvit 
helmatt grunning / dekkmaling 
som isolerer mot misfarging 
forårsaket av fukt, nikotin og 
brann innendørs.

PROFESSIONAL  
TRADITIONAL SPERRHVIT

–

1

2

6–8   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være fast, rent og 
tørt. Når Professional Multigrunn 
brukes som indikatormaling eller 
for grunning påføres produktet en 
gang. Professional Multigrunn er 
ferdig til å brukes i airless sprøyter 
og skal ikke tynnes før bruk. Ikke 
mal under +5 ºC. 

Professional Multigrunn er 
en hvitpigmentert helmatt 
grunning for betongflater 
innendørs. Brukes som en  
indikatormaling for å avsløre 
porer i betongen og dermed 
underlette påfølgende spark
ling. Professional Multigrunn 
kan også brukes som en  
grunning på gipsplater, spark
elde flater, betong og puss.

PROFESSIONAL  
MULTIGRUNN

–

1

2

8–10 

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være fast, rent og 
tørt. Betonghud, formolje og 
løstsittende materiale må fjernes.
Professional Microdispers påføres 
til flaten er mettet. Unngå 
overmettning (blank flate). Obs: 
Professional Microdispers skal 
ikke fortynnes før bruk: Mal ikke 
under +5 ºC. 

Professional Microdispers er 
en grunning til betong, lett
betong, puss, bygningsplater
og sparklede overflater, inne og 
ute. Professional Microdispers 
har god inntrengning på 
sugende underlag og øker ved
heften for videre behandling.

PROFESSIONAL 
MICRODISPERS

2

1

2

4–6 

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Godt bundet sandgrenget tak 
males 2 ganger vått i vått med 
Professional Letthvitt. For beste 
resultat skal dårlig bundet 
sandgrenget tak grunnes med 
Professional Binder og deretter 
males 2 ganger vått i vått med 
Professional Letthvitt. Mal ikke 
under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
LETTHVITT

Professional Letthvitt er en 
helmatt hvit takmaling for 
innendørs bruk, beregnet 
primært for umalte, 
sandgrengede tak.

7

1

5

2–5  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Rør godt. For best resultat, grunn 
overflaten med Professional 
Vevgrunning og ferdigmal to 
ganger med Nordsjö Professional 
veggmaling. Alternativt kan  
flaten ferdigmales med 2 strøk 
Professional Vevgrunning.

Professional Vevgrunning 
er en grunning med høyt 
tørr stoffinnhold. Beregnet for 
vevde, ikkevevde og godt  
sittende tekstil som skal males.

PROFESSIONAL  
VEVGRUNNING



Vegg og tak

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling

Vegg og tak Vegg og tak

12  |  VEGG OG TAK

2

4

6

2–3  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL  
KRIDERING

Omrøres godt før bruk. Underlaget 
skal være rent, tørt og fast. For 
best resultat skal ubehandlet 
puss, betong, gipsplater og 
sparklede flater grunnes med 
Professional Microdispers eller 
Professional Multigrund. Tidligere 
malte flater vaskes og nedmattes. 
Professional Kridering legges på 
med pensel, rulle, bredsparkel 
eller sprøyte. Kan etterrulles  
med strukturrulle for ønsket 
struktureffekt. Ferdigmales  
2 ganger med Professional 
veggmaling i valgt farge. Mal  
ikke under +5 ºC.

Professional Kridering er en 
fyldig strukturmaling som 
brukes til vegger og tak 
innendørs ved maling på  
puss, betong, lettbetong og 
bygningsplater av ulike slag, 
der man ønsker en overflate 
med struktur.

90

1

2

6–10  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Professional Binderlakk brukes 
fortynnet eller ufortynnet avhengig 
av bruksområdet. På tegel,  
puss, betong eller tre brukes 
Professional Binderlakk fortynnet 
1:1 med vann. Fortynnet 1:3 med 
vann er Professional Binderlakk 
egnet til å binde underlaget før 
tapetsering. Mal ikke under +5 ºC. 

Binderlakk er en klarlakk for 
beskyttelseslakkering av tegl, 
betong eller tre. Kan brukes til 
isolering av asfalt/tjære mis
farging. Isolerer også mot lukt. 
Kun til innvendig bruk. NB. Skal 
ikke brukes som kvistlakk.

PROFESSIONAL  
BINDERLAKK

–

12

–

3  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Perforer tapeten med tapetrisser 
/ stålbørste. Påfør så Professional 
Tapetstrip med rulle eller pensel. 
Alternativt fordel med sprøyte 
fortynnet 1:1. Legg på fyldig 
ca 3 m² per liter, la den virke i 
15–30 minutter. Skrap så med 
tapetskrape. Ved flere lag tapet 
kan man behøve å gjenta  
behandlingen. Bruk ikke  
tapetrisser / stålbørste på 
gipsvegger. 

Professional Tapetstrip brukes 
for effektiv bløting ved fjerning 
av tapet, stråtapeter og 
strukturtapeter.

PROFESSIONAL  
TAPETSTRIP
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2

1

2

2–5  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

To strøk er normal behandling på 
nytt underlag. Som grunning på 
dårlig bundet underlag brukes for 
best resultat Professional Binder. 
Professional Täckplast har bra 
dekkevne og er diffusjonsåpen. 
Mal ikke under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
TÄCKPLAST

  

Professional Täckplast er 
en helmatt, diffusjonsåpen 
latexmaling for innendørs 
lateks maling på puss, betong, 
lettbetong og bygningsplater av 
ulike slag, der man ønsker en 
helmatt overflate uten større 
krav til vaskbarhet.

–

12

–

3  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Perforer tapeten med tapetrisser 
/ stålbørste. Påfør så Professional 
Tapetstrip med rulle eller pensel. 
Alternativt fordel med sprøyte 
fortynnet 1:1. Legg på fyldig 
ca 3 m² per liter, la den virke i 
15–30 minutter. Skrap så med 
tapetskrape. Ved flere lag tapet 
kan man behøve å gjenta  
behandlingen. Bruk ikke  
tapetrisser / stålbørste på 
gipsvegger. 

Professional Tapetstrip brukes 
for effektiv bløting ved fjerning 
av tapet, stråtapeter og 
strukturtapeter.

PROFESSIONAL  
TAPETSTRIP

7

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Puss, betong og gipsplater 
sparkles ved behov. For best 
resultat påfør 1 strøk med  
Nordsjö grunning og 2 strøk med 
Ambiance Silkematt. Tidligere 
malte flater vaskes og påføres  
2 strøk med Ambiance Silkematt. 
Dårlig bundet underlag grunnes 
med egnet binder før maling.  
Mal ikke under +5 °C.

AMBIANCE  
SILKEMATT

Ambiance Silkematt er en 
moderne silkematt veggmaling 
for innendørs maling på puss, 
betong, gips, glassfibervev 
mm. Ambiance Silkematt gir et 
silkematt og mykt inntrykk og 
passer godt i alle rom, spesielt 
på vegger som du ønsker å 
kunne tørke av.

2

1

2

6–8   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Puss, betong og gipsplater 
sparkles ved behov. For best 
resultat påfør 1 strøk med  
Nordsjö grunning og 1–2 strøk 
med Ambiance Sky. Tidligere 
malte flater vaskes og påføres 
1–2 strøk med Ambiance Sky. 
Dårlig bundet underlag grunnes 
med egnet binder før maling.  
Mal ikke under +5 °C.

AMBIANCE  
SKY

Ambiance Sky er en helmatt 
takmaling for innendørs 
maling på puss, betong, gips, 
glassfibervev mm. Ambiance 
Sky har en lang åpentid for å 
lette påføringen og gir helmatte 
skjoldfrie tak som lyser opp og 
gir en jevn og pen overflate.

4

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Puss, betong og gipsplater 
sparkles ved behov. For best 
resultat påfør 1 strøk med  
Nordsjö grunning og 2 strøk med 
Ambiance Xtramatt. Tidligere malte 
flater vaskes og påføres 2 strøk 
med Ambiance Xtramatt. Dårlig 
bundet underlag grunnes med 
egnet binder før maling. Mal ikke 
under +5 °C. 

AMBIANCE  
XTRAMATT

Ambiance Xtramatt er en  
moderne ekstra matt 
veggmaling for innendørs 
maling på puss, betong, gips, 
glassfibervev mm. Ambiance 
Xtramatt gir en dyp og 
dempet refleksfri overflate som 
fremhever fargen. Selv om den 
er matt er den avtørkbar og 
passer utmerket for soverom 
og stue.



Vegg og tak

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling
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5

1

2

6–8 

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Puss, betong og gipsplater 
sparkles ved behov. For best 
resultat påfør 1 strøk med 
Nordsjö grunning og 1–2 strøk 
med Nordic Light. Tidligere malte 
flater vaskes og påføres 1–2 
strøk med Nordic Light. Dårlig 
bundet underlag grunnes med 
egnet binder før maling. Mal ikke 
under +5 °C.

NORDIC 
LIGHT

Nordic Light er vår hviteste 
helmatte veggmaling for 
innendørs maling på puss, 
betong, gips, glassfiber etc. 
Takket være den unike Lumitec 
teknologien reflekterer Nordic 
Light opptil 40% mer lys. Dette 
gjør at rommet virker lysere 
og dermed at belysningen 
kan reduseres med opp til 
20%, men likevel bli oppfattet 
som like lyst. Dette gir en 
energisparende effekt.

15

1

2

6–8   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Puss, betong og gipsplater 
sparkles ved behov. For best 
resultat påfør 1 strøk med 
Nordsjö grunning og 2 strøk med 
Ambiance Pearl. Tidligere malte 
flater vaskes og påføres 2 strøk 
med Ambiance Pearl. Dårlig 
bundet underlag grunnes med 
egnet binder før maling. Mal ikke 
under +5 °C.

AMBIANCE  
PEARL

Ambiance Pearl er en moderne 
halvmatt veggmaling for 
innendørs maling på puss, 
betong, gips, glassfibervev 
mm. Ambiance Pearl gir en 
skinnende ren overflate med 
en fin, lett glans. Mal med 
Ambiance Pearl på vegger 
som skal kunne vaskes, for 
eksempel barnerommet, 
kjøkkenet, eller gangen.

10

2

6

7  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Samtlige underlag sparkles etter 
behov. Grunn med en av Nordsjös 
egnede grunninger og gi deretter 
flaten 1–2 strøk med Perform+ 
Easy2Clean. Dårlig bundet/
smittende underlag grunnes med 
Professional Binder før maling. 
Tidligere malte flater vaskes med 
Nordsjö Forvask. Blanke flater 
mattes ned. Mal 1–2 strøk med 
Perform+ Easy2Clean. Mal ikke 
når overflatetemperaturen er under 
+5 °C.

Perform+Easy2clean er en 
vanntynnet matt akryl veggmaling 
til innendørs bruk der det ønskes en 
overflate som er vaskbar og enkel å 
rengjøre. Perform+ Easy2Clean er 
beregnet til bruk på puss, betong, 
lettbetong, glassfiber/slettvegg og 
bygningsplater som spon, gips osv. 
Perform+ Easy2Clean er spesielt 
utviklet for bruk i miljøer som krever 
en ekstra vaskbar overflate, som 
for eksempel i kjøkken, entre/
hall og barnerom. På veggflater 
som regelmessig utsettes for vann 
anbefales Perform+ Bathroom.

PERFORM+ 
EASY2CLEAN
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10

2

6

7  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Samtlige underlag sparkles etter 
behov. Grunn med en av Nordsjös 
egnede grunninger og gi deretter 
flaten 1–2 strøk med Perform+ 
Easy2Clean. Dårlig bundet/
smittende underlag grunnes med 
Professional Binder før maling. 
Tidligere malte flater vaskes med 
Nordsjö Forvask. Blanke flater 
mattes ned. Mal 1–2 strøk med 
Perform+ Easy2Clean. Mal ikke 
når overflatetemperaturen er under 
+5 °C.

Perform+Easy2clean er en 
vanntynnet matt akryl veggmaling 
til innendørs bruk der det ønskes en 
overflate som er vaskbar og enkel å 
rengjøre. Perform+ Easy2Clean er 
beregnet til bruk på puss, betong, 
lettbetong, glassfiber/slettvegg og 
bygningsplater som spon, gips osv. 
Perform+ Easy2Clean er spesielt 
utviklet for bruk i miljøer som krever 
en ekstra vaskbar overflate, som 
for eksempel i kjøkken, entre/
hall og barnerom. På veggflater 
som regelmessig utsettes for vann 
anbefales Perform+ Bathroom.

PERFORM+ 
EASY2CLEAN

Blank

5

7

3–5  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

For best resultat, sparkle ved 
behov med Professional 
Våtromssparkel. Bruk Perform+ 
Bathroom Primer for liming og 
grunning av veven under 
oppsetting. Ferdigmal (med ny 
rulle) med Perform+ Bathroom  
2 ganger. 

Perform+ Bathroom Primer er 
en kombinasjon av grunning og 
lim beregnet for våtrom. Den 
primære bruk, i kombinasjon 
med våtromsvev og Perform+ 
Bathroom, er grunning av bad, 
storkjøkken, livsmiddelindustri, 
sykehus og andre miljøer med 
store påkjenninger.

PERFORM+  
BATHROOM PRIMER

30

2

5

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Perform+ Bathroom inngår i 
Nordsjös våtromssystem. For best 
resultat sparkle ved behov med 
Professional Våtromssparkel. Bruk 
Perform+ Bathroom Primer for 
liming og grunning av veven under 
oppsetting. Ferdigmal (med ny 
rulle) med Perform+ Bathroom  
2 ganger. Ferdigmalte vegger skal 
herde 7 dager før de utsettes for 
vann.

Perform+ Bathroom er en 
halvblank akrylmaling beregnet 
for materialer i våtrom 
innendørs, som puss, betong 
og gipsplater. Den primære 
bruk er for maling av bad, 
storkjøkken, livsmiddelindustri, 
sykehus og andre miljøer med 
store påkjenninger.

PERFORM+  
BATHROOM

For best resultat, sparkle ved behov 
med Original Våtromssparkel. Bruk 
Original Våtromsgrunn for liming og 
grunning av veven under oppsetting. 
Ferdigmal (med ny rulle) med  
Original   Våtromsmaling 2 ganger.

For best resultat sparkle ved 
behov med Original Våtromsspar
kel. Bruk Original Våtromsgrunn 
for liming og grunning av veven 
under oppsetting. Ferdigmal (med 
ny rulle) med Original Våtroms
maling 2 ganger. Ferdimalte 
vegger skal herde 7 dager før de 
utsettes for vann.

ORIGINAL  
VÅTROMSGRUNNING

ORIGINAL  
VÅTROMSMALING

Original Våtromsgrunning er en 
kombinasjon av grunning og 
lim beregnet for våtrom. Den 
primære bruk, i kombinasjon 
med våtromsvev og Original 
Våtromsmaling, er grunning av 
bad, storkjøkken, livsmiddelin
dustri, sykehus og andre miljøer 
med store påkjenninger.

Original Våtromsmaling er en 
halvblank akrylmaling beregnet 
for materialer i våtrom
innendørs, som puss, betong
og gipsplater. Den primære
bruk er for maling av bad,
storkjøken, livsmiddelindustri,
sykehus og andre miljøer med 
store påkjenninger.

Blank

5

7

4

Pensel/rull/sprøyte

Vann

30

2

5

6-8

Pensel/rull/sprøyte

Vann
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Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling

ORIGINAL  
VEGGMALING HELMATT 5

For best resultat påfør 1 strøk 
med Original Grunning og 1–2 
strøk med Original Tak og 
veggmaling helmatt 3. Tidligere 
malte flater vaskes og påføres  
1–2 strøk med Original Tak og 
veggmaling helmatt 3. Dårlig 
bundet underlag grunnes med 
egnet binder før maling. Mal ikke 
under +5 °C.

Original Tak og veggmaling 
helmatt gir en helmatt og pen 
overflate. Original Veggmaling 
helmatt er beregnet for 
innendørs maling på puss, 
betong, lettbetong, gipsplater, 
glassfibervev med mer.
Puss, betong og andre mate
rialer sparkles ved behov.

3

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

ORIGINAL TAK OG  
VEGGMALING HELMATT 3

Flaten som skal males skal være 
ren, tørr og fast. Eldre flater 
behandlet med limfarge eller kalk 
må spesialbehandles med Nordsjö 
Binder før maling. Puss, betong 
samt ulike platematerialer 
sparkles ved behov. For best 
resultat grunn en gang med 
Original Grunning vegg og tak og 
mal så 1–2 ganger med valgfri 
Original vegg eller takmaling.  
Mal ikke når temperaturen er 
under +5 ºC. 

Original Grunning vegg og 
tak er en grunning for strie, 
fiberduk, gipsplater og andre 
tak og veggflater som skal 
males innendørs. Original 
Grunning vegg og tak har god 
dekkevne og er lett å påføre. 

4

1

2

5–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

ORIGINAL GRUNNING  
VEGG OG TAK

3

4

16

6–8   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Urene flater vaskes med egnet 
rengjøringsmiddel. For best 
resultat skal smittende underlag 
grunnes med egnet binder. Røres 
godt før bruk. Original Sperrehvit 
isolerende males 2 strøk med 
minst 16 timers tørk mellom 
strøkene. Unngå å male når 
temperaturen er under +5 ºC.

Original Sperrehvit isolerende 
er en grunning/toppstrøks
maling ment til isolering av 
missfargede tak og vegger 
(fukt, nikotin og brannskader) 
innendørs. Original Sperrehvit 
isolerende er beregnet til bruk 
inne på betong, puss, lett
betong, gipsplater, glass
fiberstrie m.m.

ORIGINAL SPERREHVIT 
ISOLERENDE
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Puss, betong og andre materialer 
sparkles ved behov. For best 
resultat påfør 1 strøk med  
Original Grunning og 1–2 strøk 
med Original Veggmaling helmatt. 
Tidligere malte flater vaskes  
og påføres 1–2 strøk med 
Veggmaling helmatt. Dårlig bundet 
underlag grunnes med egnet 
binder før maling. Mal ikke under 
+5 °C.

Original Veggmaling helmatt 
gir en helmatt og pen overflate. 
Original Veggmaling helmatt er 
beregnet for innendørs maling 
på puss, betong, lettbetong, 
gipsplater, glassfibervev 
med mer.

5

1

2

6–8 

Pensel/rull/sprøyte

Vann

ORIGINAL  
VEGGMALING HELMATT 5

Puss, betong og andre materialer 
sparkles ved behov. For best 
resultat påfør 1 strøk med  
Original Grunning og 1–2 strøk 
med Original Veggmaling matt. 
Tidligere malte flater vaskes og 
påføres 1–2 strøk med 
Veggmaling matt. Dårlig bundet 
underlag grunnes med egnet 
binder før maling. Mal ikke under 
+5 °C.

Original Veggmaling matt 
gir en matt og pen overflate. 
Original Veggmaling matt er 
avtørkbar og beregnet for 
innendørs maling på puss, 
betong, lettbetong, gipsplater, 
glassfibervev med mer.

7

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

ORIGINAL 
VEGGMALING MATT 7

Puss, betong og andre materialer 
sparkles ved behov. For best 
resultat påfør 1 strøk med 
Original Grunning og 1–2 strøk 
med Original Veggmaling matt. 
Tidligere malte flater vaskes og 
påføres 1–2 strøk med 
Veggmaling matt. Dårlig bundet 
underlag grunnes med egnet 
binder før maling. Mal ikke under 
+5 °C.

Original Veggmaling matt 
gir en matt og pen overflate. 
Original Veggmaling matt er 
avtørkbar og beregnet for 
innendørs maling på puss, 
betong, lettbetong, gipsplater, 
glassfibervev med mer.

10

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

ORIGINAL 
VEGGMALING MATT 10

Puss, betong samt ulike 
bygningsplater sparkles etter
behov. For beste resultat, mal 1 
strøk med Original Grunning
 og ferdigmal 1–2 strøk med 
Original Veggmaling 20. Tidligere 
malte flater vaskes med Original 
Forvask etter produktets 
anvisning. Blanke flater 
mattslipes med sandpapir. Dårlig 
bundet underlag grunnes med 
egnet Binder før maling. Unngå å 
male når temperaturen er under 
+5°C.

Original veggmaling 20 er 
en halvmatt vanntynnet 
vegg maling med meget god 
dekkevne for innendørs bruk 
på puss, betong, lettbetong 
og ulike bygningsplater, 
glassfibervev mm.

20

1

2

6-8

Pensel/rull/sprøyte

Vann

ORIGINAL
VEGGMALING HALVMATT 20

For best resultat påfør 1 strøk 
med Original Grunning og 1–2 
strøk med Original Tak og 
veggmaling helmatt 3. Tidligere 
malte flater vaskes og påføres  
1–2 strøk med Original Tak og 
veggmaling helmatt 3. Dårlig 
bundet underlag grunnes med 
egnet binder før maling. Mal ikke 
under +5 °C.

Original Tak og veggmaling 
helmatt gir en helmatt og pen 
overflate. Original Veggmaling 
helmatt er beregnet for 
innendørs maling på puss, 
betong, lettbetong, gipsplater, 
glassfibervev med mer.
Puss, betong og andre mate
rialer sparkles ved behov.

3

1

2

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

ORIGINAL TAK OG  
VEGGMALING HELMATT 3
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Sparkel Sparkel Sparkel

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Kornstørrelse

Behandling

20  |  SPARKEL

–

4

–

–  

Sparkel

Vann

0,16 mm
Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Professional Mediumsparkel/
LS104 er egnet for håndsparkling. 
Bruk øyebeskyttelse under sliping. 
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL 
MEDIUM SPARKEL/LS104

Professional Mediumsparkel/
LS104 er en lettsparkel med 
god fyllevne av allroundtypen 
til helsparkling, skjøtesparkling 
av tapetskjøter, til puss, betong 
og bygningsplater innendørs. 
Egner seg også til ilegging av 
papirremse.

–

4

–

–

Sparkel

Vann

0,40 mm

Underlaget skal være fast, tørt  
og rent. Ved krav på høyere over
flatefinish bør oversparklingen 
skje for eksempel med enten  
Professional Mediumsparkel/
LS104, Professional Allround
sparkel eller Professional Maskin
sparkel. Kontroler nøye at sparke
len er tørr før oversparkling. Bruk 
øyebeskyttelse under sliping.  
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
GROVSPARKEL

Professional Grovsparkel 
har ekstremt god fyllevne. 
Til helsparkling i tykke sjikt 
på betong og bygningsplater 
innendørs.

–

4

–

–

Sparkel

Vann

0,10 mm
Underlaget skal være fast, tørt  
og rent. Professional Platesparkel 
er egnet for håndsparkling. Bruk 
øyebeskyttelse under sliping. 
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
PLATESPARKEL

Professional Platesparkel er  
en lettsparkel med god fyllevne 
til flekk, skjøt og helsparkling 
av tapetskjøter, puss, betong 
og platematerialer innendørs. 
Professional Platesparkel er 
spesielt tilpasset skjøtsparkling 
av gipsplater med ilegging av 
papirremse.
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–

4

–

–  

Sparkel

Vann

0,16 mm
Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Bruk øyebeskyttelse under 
sliping. Unngå å sparkle når 
temperaturen er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
ALLROUNDSPARKEL

Professional Allroundsparkel  
er en lettsparkel med god  
fyllevne spesielt utviklet for 
ilegging av papirremse/  
skjøtesparkling på gipsplater, 
men også til helsparkling på 
puss, betong og bygnings  plater 
innendørs. 

–

4

–

–

Sparkel

Vann

0,40 mm

Underlaget skal være fast, tørt  
og rent. Ved krav på høyere over
flatefinish bør oversparklingen 
skje for eksempel med enten  
Professional Mediumsparkel/
LS104, Professional Allround
sparkel eller Professional Maskin
sparkel. Kontroler nøye at sparke
len er tørr før oversparkling. Bruk 
øyebeskyttelse under sliping.  
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
GROVSPARKEL

Professional Grovsparkel 
har ekstremt god fyllevne. 
Til helsparkling i tykke sjikt 
på betong og bygningsplater 
innendørs.

–

4

–

–  

Sparkel

Vann

0,15 mm
Underlaget skal være fast, rent og 
tørt. Professional Gipsplatesparkel 
er for håndsparkling. Ved sliping
anbefales briller og støvmaske. 
Ikke sparkle når overlatetempratu
ren er under +5°C.

PROFESSIONAL
GIPSPLATESPARKEL

Professional Gipsplatesparkel 
er en ferdigblandet svakt tonet 
sparkle spesialtilpasset for
ilegging av papirremse. 
Sparklens unike egenskaper 
gjør at papirremsen armerer 
gipsskjøten på best mulg vis.
Professional Gipsplatesparkel 
kan også brukes på puss,
betong, lettbetong.

–

4

–

–

Sparkel

Vann

0,10 mm
Underlaget skal være fast, tørt  
og rent. Nytt tre grunnes med 
fortynnet maling, for eksempel 
Professional Heftgrunn før 
sparkling. Bruk øyebeskyttelse  
ved sliping. Unngå å sparkle når 
temperaturen er under +5 ºC.

Professional Akrylsparkel  
brukes til å tette hull og  
sprekker, samt helsparkling av 
treverk og vegger innendørs. 
Professional Akrylsparkel er 
beregnet til å sparkle på  
grunnede underlag eller til  
godt vaskede og mattslipte 
malte underlag.

PROFESSIONAL 
AKRYLSPARKEL

–

4

–

–  

Sparkel

Vann

0,16 mm
Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Professional Våtromsparkel 
er tilpasset håndsparkling. Bruk 
øyebeskyttelse ved sliping. Unngå 
å sparkle når temperaturen er  
under +5 ºC.

PROFESSIONAL  
VÅTROMSPARKEL

Professional Våtromsparkel 
er en  lettsparkel med god 
fyllevne til skjøtesparkling og 
helsparkling på puss, betong 
og bygningsplater innendørs, 
samt ilegging av papirremse, 
der det trengs fuktbestandig 
sparkel.



Sparkel

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Kornstørrelse

Behandling

Sparkel Sparkel Sparkel
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–

4

–

–

Sparkel/Sprøyte

Vann

0,16 mm
Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Egnet verktøy er rulle og 
forlengningsskaft. For beste 
resultatet bruk en stor sparkel for 
ettersletting av vegg/tak. Bruk 
øyebeskyttelse under sliping. 
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

Professional Rullesparkel er  
en lettsparkel utviklet for 
rullesparkling innendørs.  
Også egnet for ilegging av 
papirremse.

PROFESSIONAL  
RULLESPARKEL

–

4

–

–

Sparkel/Sprøyte

Vann

0,40 mm

Underlaget skal være fast, rent og 
tørt. Professional Grov Rullespar
kel er beregnet til rullepåføring i 
tykke lag og bør oversparkles med 
en sparkel med finere korning.
Kontroller nøye at sparkelen er 
tørr før videre sparkling eller 
overmaling. Ved sliping anbefales 
vernebriller og støvfiltermaske.
Unngå å sparkle når overflatetem
peraturen er under +5 ºC.

PROFESSIONAL 
GROV RULLESPARKEL

Professional Grov Rullesparkel er 
en svært høytfyllende lett sparkel 
beregnet for rullea påføring 
innvendig, spesiellt utviklet for 
effektivt bruk til ROTsektoren og 
nybyggproduksjon. Professional 
Grov Rullesparkel brukes til 
overflater hvor det er store krav 
til fyllegenskaper. Professional 
Grov Rullesparkel kan med fordel 
brukes på tidligere malte (ren
gjort og mattslipede) overflater 
som glassfiber og strukturtapeter.

–

4

–

–

Sparkel/Sprøyte

Vann

0,12 mm

PROFESSIONAL  
LETT SPRØYTESPARKEL

Professional Lett sprøyte
sparkel er en hvit lettsparkel 
med god fyllevne utviklet for 
sprøytesparkling og grengning 
av tak. Også egnet for ilegging 
av papirremse. Professional 
Lett sprøytesparkel er mye  
lettere enn tradisjonell sprøyte
sparkel.

–

4

–

–

Sparkel/Sprøyte

Vann

0,10 mm
Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Professional Platesparkel er 
egnet for påføring med sprøyte. 
Bruk øyebeskyttelse under sliping. 
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

Professional Platesparkel er  
en lettsparkel med god fyllevne 
utviklet til sprøytesparkling, 
helsparkling, puss, betong og 
bygningsplater innendørs. 
Også egnet for ilegging av 
papirremse. 

PROFESSIONAL  
PLATESPARKEL



Sparkel Sparkel Sparkel Sparkel
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–

4

–

–   

Sparkel/Sprøyte

Vann

0,30 mm
Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Egnet verktøy er Wagners 
Heavy Coat 960 og Elmyggen. 
Bruk øyebeskyttelse under sliping. 
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL 
SPRØYTESPARKEL

Professional Sprøytesparkel 
er en sparkel utviklet for tak 
og vegg overflater innendørs. 
Brukes til sprøyting, sletting  
og grenging av tak.

–

4

–

–  

Sparkel/Sprøyte

Vann

0,16 mm
Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Egnet verktøy er Wagners 
Heavy Coat 940/960. Bruk 
øyebeskyttelse under sliping. 
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL MEDIUM/ 
LS 104 SPRØYTESPARKEL

Professional Medium/LS 104 
sprøytesparkel er en lettsparkel 
med god fyllevne egnet til 
sprøytesparkling innendørs. 
Også egnet for ilegging av 
papirremse. 

–

4

–

–   

Sparkel/Sprøyte

Vann

0,40 mm
Underlaget skal være fast, tørt  
og rent. Ved krav på høyere over
flatefinish bør oversparklingen 
skje for eksempel med enten  
Professional Mediumsparkel/
LS104, Professional Allround
sparkel eller Professional Maskin
sparkel. Egnet sprøyteutstyr er 
Elmyggen. Bruk øyebeskyttelse 
under sliping. Unngå å sparkle 
når temperaturen er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
GROV SPRØYTESPARKEL

Professional Grov sprøyte
sparkel er en lettsparkel med 
god fyllevne egnet til sprøyte
sparkling innendørs. Egner seg 
til helsparkling på puss, betong 
og lettbetong der store krav til 
fyllegenskaper foreligger.

–

4

–

–

Sparkel/Sprøyte

Vann

0,12 mm
Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Egnet verktøy er Wagners 
Heavy Coat 940/960. Bruk 
øyebeskyttelse under sliping. 
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
LETT SPRØYTESPARKEL

Professional Lett sprøyte
sparkel er en hvit lettsparkel 
med god fyllevne utviklet for 
sprøytesparkling og grengning 
av tak. Også egnet for ilegging 
av papirremse. Professional 
Lett sprøytesparkel er mye  
lettere enn tradisjonell sprøyte
sparkel.

–

4

–

–

Sparkel/Sprøyte

Vann

0,10 mm
Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Professional Platesparkel er 
egnet for påføring med sprøyte. 
Bruk øyebeskyttelse under sliping. 
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

Professional Platesparkel er  
en lettsparkel med god fyllevne 
utviklet til sprøytesparkling, 
helsparkling, puss, betong og 
bygningsplater innendørs. 
Også egnet for ilegging av 
papirremse. 

PROFESSIONAL  
PLATESPARKEL



Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Kornstørrelse

Behandling
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Sparkel Sparkel Sparkel

–

4

–

–  

Sparkel

Vann

0,10 mm
Underlaget skal være fast, rent og 
tørt. original finsparkel er for 
håndsparkling. Ved sliping 
anbefales briller og støvmaske
Unngå å sparkle når 
overflate temperaturen er 
under+5°C.

ORIGINAL
FINSPARKEL

Original Finsparkel er en 
høytfyllende allround sparkel 
egnet for flekk,  skjøt og 
helsparkling på puss, betong, 
lettbetong og  bygningsplater, 
samt sparkling på tapetskjøter 
i tørre rom mm. Gjennom sin 
spesielle formulering er 
Original Finsparkel også egnet 
til ilegging av papirremse.

–

4

–

–  

Sparkel/sprøyte/bazooka/boks

Vann

0,10 mm
Underlaget skal være fast, tørt
og rent. Egnet sprøyteutstyr:
Wagner PC 10, Elmyggen og
Graco Texspray Mark X. Bruk 
vernebriller ved sliping. Ikke 
sparkle når overflate
temeraturen er under +5°C.

PROFESSIONAL  
MASKINSPARKEL

Professional Maskinsparkel er 
en lettsparkel med god fyllevne 
spesielt utviklet til Bazooka, 
sparkelboks og høytrykk
sprøyte. For ilegging av papir
remse/ skjøtesparkling på gips
plater, men også til helsparkling 
på puss, betong og bygnings
plater innendørs. 

–

2

–

–  

Sparkel

Vann

–
Underlaget skal være fast, rent og 
tørt. 5 kg pulver blandes med 2 li
ter kaldt rent vann. Sparkelen skal
blandes til en homogen pastalig
nende masse. Professional Gips
sparkel er beregnet til håndspark
ling. ved sliping anbefales 
beskyttelsesbriller og støvmaske.
Ikke sparkle når overflatetempera
turen er under +5°C.

PROFESSIONAL
GIPSSPARKEL

Professional Gipssparkel er en 
hurtigtørkende sparkel, som 
brukes til sparkling, reparasjon 
og pussing av betong, lettbe
tong, hull I gipsplater, ødelagte 
ytterhjørner mm. Professional 
Gipssparkel er beregnet til 
innendørs bruk i tørre rom.

ORIGINAL 
VEGG OG TAKSPARKEL
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Sparkel Sparkel Sparkel SparkelSparkel

–

4

–

–  

Sparkel

Vann

0,40 mm
Underlaget skal være fast, tørt  
og rent. Ved krav på høyere over
flatefinish bør oversparklingen 
skje for eksempel med enten  
Professional Mediumsparkel/
LS104, Professional Allround
sparkel eller Professional Maskin
sparkel. Kontroler nøye at sparke
len er tørr før oversparkling. Bruk 
øyebeskyttelse under sliping.  
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
GROVSPARKEL

Professional Grovsparkel 
har ekstremt god fyllevne. 
Til helsparkling i tykke sjikt 
på betong og bygningsplater 
innendørs.

–

4

–

–  

Sparkel

Vann

0,16 mm
Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Original Våtromssparkel er 
tilpasset håndsparkling. Bruk 
øyebeskyttelse ved sliping. Unngå å 
sparkle når temperaturen er under 
+5 ºC.

ORIGINAL
VÅTROMSSPARKEL

Original Våtromssparkel er en 
lettsparkel med god fyllevne til 
skjøtesparkling og helsparkling 
på puss, betong og bygnings
plater innendørs, samt ilegging 
av papirremse, der det trengs 
fuktbestandig sparkel.

ORIGINAL
FINSPARKEL

–

4

–

–  

Sparkel/rulle

Vann

0,16 mm

ORIGINAL  
RULLESPARKEL

Underlaget skal være fast, tørt  
og rent. Egnet verktøy er rulle  
og forlengningsskaft. For beste 
resultatet bruk en større sparkel 
for ettersletting av vegg/tak. Bruk 
øyebeskyttelse under sliping. 
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC. 

Original Rullesparkel er 
en lettsparkel utviklet for 
rullesparkling innendørs. 
Også egnet for ilegging av 
papirremse.

Underlaget skal være fast, tørt og 
rent. Vegg og taksparkel er egnet 
for håndsparkling. Bruk 
øyebeskyttelse under sliping. 
Unngå å sparkle når temperaturen 
er under +5 ºC.

Original Vegg og taksparkel 
er en allround lettsparkel for 
sparkling av små hull i vegger, 
skjøtesparkling av tapet med 
papirremse og helsparkling på 
tapetskjøter, puss, betong og 
gipsplater innendørs.

–

4

–

–  

Sparkel

Vann

0,16 mm

ORIGINAL 
VEGG OG TAKSPARKEL



Rullesparkel
Rullesparkel er spesielt utviklet for en effektivt og ergo
nomisk arbeidsmåte. Professional Rullesparkel er en 
lettsparkel med god fyllevne beregnet for påføring med 
rull innendørs og finnes med 2 kornstørelser.

Professional Rullesparkel 
• Kornstørelse: 0,16mm 
• Fyllingsgrad: ca 5mm

Professional Grov Rullesparkel 
• Kornstørelse: 0,40mm 
• Fyllingsgrad: ca 1030mm 

• Tørketid: ca 4 timer avhengig av sjikttykkelse

Effektivt Håndverk

Rullesparkling Master Pro

46%
mer gjort på 
samme tid 25%

mer gjort på 
samme tid



En enkel vei til fine dør,list  og   
panel  oppgaver

Mal raskere med 
Effektivt Håndverk

Proffesional Dør/List/Panel er en serie som er enkel å påføre, og som 
gir en hard og vaskbar overflate. Utmerket på karmer, sokler og lister 
eller plater og ståldetaljer innendørs.

Kombinert med Professional Heftgrund superdekk, som har en 
suveren dekkevne, blir hele behandlingen mer effektiv.

Varmepakke
•  Gjør at malingen går lettere 

gjennom sprøyta

•  Gir mindre sprøytetåke 

•  Kan brukes inne og ute

Høytrykksprøyter
•  Fungerer med alle malinger i 

Professional sortimentet

•  Minsker belastninger på 
kroppen

•  Enkle å rengjøre

Professional Dør/list/panel-maling har en viktig plass i vårt konsept EFFEKTIVT 
HÅNDVERK,  og ved å bruke rett verktøy kan du få gjort mye på mindre tid.

Sprøytemaling er en effektiv måte å male større dør/list/panelprosjekter innen
dørs. Alle produktene i denne serien er tilpasset for sprøyteutstyr som gjør din 
jobb sikrere, bedre og mer lønnsom.

Professional  
Dør/List/Panel 15  

er en vann tynnet  
halvmatt dør/list/panel- 
maling som gir en hard  
og slitsterk overflate.

Professional  
Dør/List/Panel 40  

er en vanntynnet 
halvblank dør/list/panel- 
maling som gir en hard  
og slitesterk overflate.

Professional  
Dør/List/Panel 80  

er en vanntynnet 
blank dør/list/panel- 

maling som gir en hard  
og slitesterk overflate.

Professional  
Heftgrund Superdekk  

er en vanntynnet  
hurtigtørkende grunning 

med god vedheft og 
dekkevne.

Effektivt 
Håndverk

Mindre 
sprøyte tåke

140%
mer gjort på 
samme tid



Dør og l ist

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling

Dør og l ist Dør og l ist Dør og l ist
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15

2

12

8–10

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Ved nymaling av ubehandlet 
treverk inne skal først eventuelt 
kvister isoleres med Original 
Kvistlakk. Grunn så med Profes
sional Heftgrunn. Sparkle så ved 
behov. Ferdigmal 2 ganger med 
Professional Dør, list og panel 15. 
Ved ommaling skal malt treverk 
vaskes og mattslipes. Sparkles 
ved behov. Grunn med Profes
sional Heftgrunn. Ferdigmal 2 
ganger med Professional Dør, list 
og panel 15. Unngå å male når 
temperaturen er under +5 ºC. 

Ved nymaling av ubehandlet 
treverk inne skal først eventuelt 
kvister isoleres med Original 
Kvistlakk. Grunn så med Profes
sional Heftgrunn. Sparkle så ved 
behov. Ferdigmal 2 ganger med 
Professional Dør, list og panel 40. 
Ved ommaling skal malt treverk 
vaskes og mattslipes. Sparkles 
ved behov. Grunn med Profes
sional Heftgrunn. Ferdigmal 2 
ganger med Professional Dør, list 
og panel 40. Unngå å male når 
temperaturen er under +5 ºC. 

Ved nymaling av ubehandlet 
treverk inne skal først eventuelt 
kvister isoleres med Original 
Kvistlakk. Grunn så med Profes
sional Heftgrunn. Sparkle så ved 
behov. Ferdigmal 2 ganger med 
Professional Dør, list og panel 80. 
Ved ommaling skal malt treverk 
vaskes og mattslipes. Sparkles 
ved behov. Grunn med Profes
sional Heftgrunn. Ferdigmal 2 
ganger med Professional Dør, list 
og panel 80. Unngå å male når 
temperaturen er under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
DØR, LIST OG PANEL 15

Professional Dør, list og panel 
15 er en vanntynnet halvmatt 
maling som gir en hard og 
slitesterk overflate. Malingen 
er utviklet for innendørs maling 
av dører, karmer, gulvlister, 
rustbeskyttet metall og 
ståldetaljer.

Professional Dør, list og panel 
40 er en vanntynnet halvblank 
maling som gir en hard og 
slitesterk overflate. Malingen 
er utviklet for innendørs maling 
av dører, karmer, gulvlister, 
kjøkken innredning, rustbeskyt
tet metall og ståldetaljer.

Professional Dør, list og panel 
80 er en vanntynnet blank 
maling som gir en hard og 
slitesterk overflate. Malingen er 
utviklet for innendørs maling av 
dører, karmer, gulvlister, kjøk
keninnredning, rustbeskyttet 
metall og ståldetaljer.

40

2

12

8–10  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL  
DØR, LIST OG PANEL 40

80

2

12

8–10  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Professional Heftgrunn Superdekk 
males fyldig for god utflytning. 
Blanke, harde flater mattslipes. På 
sugende underlag bør Professional 
Heftgrunn fortynnes med 10 % 
vann. For beste resultat skal 
Professional Heftgrunn tørke over 
natten før den ferdigmales. Mal 
ikke under +5 ºC.

Professional Heftgrunn  
Superdekk er en vanntynnet, 
ekstremt dekkende og  
hurtigtørkende grunning for 
innendørs maling av treverk og 
panel. Den utmerkede ved
heften gjør at Professional 
Heftgrunn egner seg godt til 
maling av vanskelige overflater 
som laminat, keramiske fliser, 
hard PVC, lakkert treverk mm.

7

2

16

5–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 
HEFTGRUNN SUPERDEKK



Dør og l ist Dør og l ist Dør og l ist Dør og l ist
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Ved nymaling av ubehandlet 
treverk inne skal først eventuelt 
kvister isoleres med Original 
Kvistlakk. Grunn så med Profes
sional Heftgrunn. Sparkle så ved 
behov. Ferdigmal 2 ganger med 
Professional Dør, list og panel 80. 
Ved ommaling skal malt treverk 
vaskes og mattslipes. Sparkles 
ved behov. Grunn med Profes
sional Heftgrunn. Ferdigmal 2 
ganger med Professional Dør, list 
og panel 80. Unngå å male når 
temperaturen er under +5 ºC. 

Professional Dør, list og panel 
80 er en vanntynnet blank 
maling som gir en hard og 
slitesterk overflate. Malingen er 
utviklet for innendørs maling av 
dører, karmer, gulvlister, kjøk
keninnredning, rustbeskyttet 
metall og ståldetaljer.

PROFESSIONAL  
DØR, LIST OG PANEL 40

80

2

12

8–10  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL  
DØR, LIST OG PANEL 80

Helmatt

10

16

5–8  

Pensel/rull

Lavaromat White spirit

Underlaget skal være godt rengjort 
og mattslipt. Påfør Professional 
Traditional Heftgrunn 1 gang, la 
det tørke ordentlig og mellomslip. 
For best resultat, ferdigmal med 
Professional Traditional Snickeri. 
Mal ikke under +5 ºC.

Professional Traditional 
Heftgrunn er en spesial
grunning med meget gode 
vedheftsegenskaper. Beregnet 
for innendørs maling av diverse 
ting i treverk f.eks. møbler,  
dører og lister. Egner seg også 
som grunning på harde under
lag som laminat, keramiske  
fliser, hard PVC og lakkert  
treverk.

PROFESSIONAL  
TRADITIONAL HEFTGRUNN

40

16

16

8–10  

Pensel/rull

White Spirit

PROFESSIONAL 
TRADITIONAL DØR, LIST  

OG PANEL 40

Professional Traditional Dør, list 
og panel 40 er en oljebasert 
halvblank maling for treverk 
og stål innendørs. Den er til 
maling av dører, karmer og 
gulvlister. Den kan også brukes 
på tidligere beisede og laserte 
overflater innendørs.

Ved nymaling på ubehandlet 
treverk inne skal først eventuelle 
kvister isoleres med Original 
Kvistlakk. Grunn så med Professio
nal Traditional Heftgrunn. Sparkle 
så ved behov. Ferdigmal 2 ganger 
med Professional Traditional Dør, 
list og panel 40. Ved ommaling 
skal malt treverk vaskes og 
mattslipes. Sparkle ved behov. 
Grunn med Professional Traditional 
Heftgrunn. Ferdigmal 2 ganger 
med Professional Traditional Dør, 
list og panel 40. Unngå å male når 
temperaturen er under +5 ºC. 

Original Heftgrunning
til dør, list og panel males fyldig 
på for god utflyting. Blanke, harde 
flater mattslipes. På sugende 
underlag bør Original Heftgrun
ning til dør, list og panel fortynnes 
med 10% vann. For best resultat 
skal Original Heftgrunning
til dør, list og panel tørke over 
natten før den overmales. Mal 
ikke i temperaturer under +5 ºC.

Original Heftgrunning
til dør, list og panel er en 
vanntynnet hurtigtørkende 
grunning for innendørs maling 
av treverk og vegger. Den 
gir en meget bra vedheft til 
toppstrøkene, noe som gjør 
Original Heftgrunning
til dør, list og panel velegnet 
til maling av spesielt vanske
lige overflater som laminat, 
keramiske fliser, hard PVC, 
maskinlakkert treverk osv.

7

2

16

5–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

ORIGINAL HEFTGRUNNING
TIL DØR, LIST OG PANEL



Dør og l ist

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling

Dør og l ist Dør og l ist Dør og l ist
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40

2

12

7–9

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Ved nymaling av ubehandlet 
treverk innendørs skal først kvister 
isoleres med Original Kvistlakk. 
Grunn så med Original Heftgrunn. 
Sparkles ved behov. Mal så 2 
ganger med Original halvblank 
maling til dør, list og panel. Ved 
ommaling skal tidligere malt 
treverk vaskes og mattslipes. Ved 
behov grunnes bart treverk med 
Original Heftgrunn. Ferdigmal  
2 ganger med Original halvblank 
maling til dør, list og panel. Mal 
ikke i temperaturer under +5 ºC.

Original halvblank maling til 
dør, list og panel er en fyldig, 
godt dekkende maling som 
er lett å påføre dører, karmer, 
listverk osv. innendørs. Til og 
med rustbeskyttelsesgrunnet 
metall innendørs kan males 
med Original halvblank maling.

ORIGINAL HALVBLANK MALING 
TIL DØR, LIST OG PANEL  

Halvmatt

1

8

6–8

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Påførers i 1 til 2 strøk avhengig 
av risikoen for gjennomslag. Påfør 
alltid to strøk på kvister på 
ubehandlet tre eller om underlaget 
er kraftig misfarget. Hvis underlaget 
er kraftig misfarget kan det første 
sjiktet misfarges, dette blokkeres i 
første strøkt så risken for ytterligere 
gjennomblødning er liten. Kvist & 
Sperregrund skal tørke minst 8 
timer mellom hvert strøk. Nytt tre 
skal være tørt og rent før påføring av 
Kvist og Sperregrund. Alle underlag 
s.s nytt ubehandlet – og gulnet tre 
samt tidligere lakkerte/malte flater 
skal vaskes, skylles godt og tørkes 
før påføring av Kvist og sperregrund 
. Blanke flater mattslipes før Kvist & 
sperregrund påføres. OBS! Tre er et 
naturlig materiale der harpiksinnhold 
varierer og det er svært viktig at 
treet er tørt. 

Nordsjö Kvist & sperregrund 
er en vanntynnet sperregrund 
for tre. Produktet skal benyttes 
innendørs på ubehandlet eller 
tidligere behandlet tre for å mi
nimere risken for misfarginger/ 
gjennomblødning fra harpiks/
kvister, gulnet tre m.m. 

ORIGINAL
KVIST &  SPERREGRUND

15

2

12

9

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Original Dør, list og panel 15 skal 
påføres våttivått for å gi best 
utflytning og fyldighet. På nytt 
ubehandlet treverk må kvister 
isoleres 2 ganger med Original
Kvistlakk. Deretter grunnes 
overflaten med Professional
Heftgrunn Superdekk. Sparkle 
etter grunning. Slip overflaten lett 
og tørk av med tørr klut. Ferdigmal 
2 ganger med Original Dør, list og 
panel 15. Tidligere malte overflater 
vaskes med Original Forvask. 
Blanke flater mattes ned. Grunn 
og sparkle ved behov. Ferdigmal 
2 ganger med Original Dør, list 
og panel 15. For best resultat 
skal grunning med Professional 
Heftgrunn Superdekk, respektive 
mellomstrøk, tørke over natten 
før toppstrøk med Original Dør, 
list og panel 15. Mal aldri når 
temperaturen er under +5°C.

Original Halvmatt maling til dør, list 
og panel er en fyldig, godt dekkende 
maling som er lett å påføre dører, 
karmer, listverk osv. innendørs. Til og 
med rustbeskyttelsesgrunnet metall 
innendørs kan males med Original 
Halvmatt maling.

ORIGINAL DØR, LIST, PANEL 
MALING HALVMATT



Dør og l ist Dør og l ist Dør og l ist Dør og l ist
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Ambiance Superfinish helmatt 
er en unik polyuretanforsterket 
kvalitetsmaling med ekstremt 
god utflyt. Overflaten blir 
meget motstandsdyktig mot 
riper og slitasje. Malingen er 
utviklet for innvendig maling 
av dører, karmer, gulvlister og 
rustbeskyttelsesgrunnet metall 
og ståldetaljer.

Ved nymaling av ubehandlet treverk 
innendørs skal først kvister isoleres 
med Kvistlakk. Grunn så med 
Original Heftgrunn. Sparkles ved 
behov. Mal så 2 ganger med 
Ambiance Superfinish helmatt. Ved 
ommaling skal tidligere malt treverk 
vaskes og mattslipes. Ved behov 
grunnes bart treverk med Original 
Heftgrunn. Ferdigmal 2 ganger med 
Ambiance Superfinish helmatt. Mal 
ikke i temperaturer under +5 ºC.

5

2

6

8–10  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

AMBIANCE 
SUPERFINISH HELMATT

Ambiance Superfinish  
halvblank er en polyuretan
forsterket kvalitetsmaling med 
ekstrem god utflyt. Malingen 
er utviklet for innvendig maling 
av dører, karmer, gulvlister, 
rustbeskyttelsesgrunnet metall 
og ståldetaljer. Takket være 
den harde og slitesterke over
flaten som Ambiance Super
finish halvblank gir, egner den 
seg ypperlig til å male f.eks 
kjøkkeninnredning.

Ved nymaling av ubehandlet 
treverk innendørs skal først 
kvister isoleres med Kvistlakk. 
Grunn så med Original Heftgrunn. 
Sparkles ved behov. Mal så  
2 ganger med Ambiance 
Superfinish halvblank. Ved 
ommaling skal tidligere malt 
treverk vaskes og mattslipes. Ved 
behov grunnes bart treverk med 
Original Heftgrunn. Ferdigmal  
2 ganger med Ambiance 
Superfinish halvblank. Mal ikke  
i temperaturer under +5 ºC.

40

2

6

8–10  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

AMBIANCE 
SUPERFINISH HALVBLANK

Ved nymaling av ubehandlet 
treverk innendørs skal først kvister 
isoleres med Original Kvistlakk. 
Grunn så med Original Heftgrunn. 
Sparkles ved behov. Mal så 2 
ganger med Original halvblank 
maling til dør, list og panel. Ved 
ommaling skal tidligere malt 
treverk vaskes og mattslipes. Ved 
behov grunnes bart treverk med 
Original Heftgrunn. Ferdigmal  
2 ganger med Original halvblank 
maling til dør, list og panel. Mal 
ikke i temperaturer under +5 ºC.

Original halvblank maling til 
dør, list og panel er en fyldig, 
godt dekkende maling som 
er lett å påføre dører, karmer, 
listverk osv. innendørs. Til og 
med rustbeskyttelsesgrunnet 
metall innendørs kan males 
med Original halvblank maling.

ORIGINAL HALVBLANK MALING 
TIL DØR, LIST OG PANEL  

70

2

12

7–9  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Ved nymaling av ubehandlet 
treverk innendørs skal først 
kvister isoleres med Original 
Kvistlakk. Grunn så med Original 
Heftgrunn. Sparkles ved behov.  
Mal så 2 ganger med Original 
blank maling til dør, list og panel. 
Ved ommaling skal tidligere malt 
treverk vaskes og mattslipes. Ved 
behov grunnes bart treverk med 
Original Heftgrunn. Ferdigmal  
2 ganger med Original blank  
maling til dør, list og panel. Mal 
ikke i temperaturer under +5 ºC.

Original blank maling til dør, 
list og panel er en fyldig, godt 
dekkende maling som er lett å 
påføre dører, karmer, listverk 
osv. innendørs. Til og med 
rustbeskyttelsesgrunnet metall 
innendørs kan males med 
Original blank maling.

ORIGINAL BLANK MALING  
TIL DØR, LIST OG PANEL

Original Radiatormaling er  
beregnet for maling av  
radiatorer og tilhørende  
rør innendørs. Original  
Radiatormaling tørker  
raskt og gulner ikke.

30

2

12

8–10  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

ORIGINAL 
RADIATORMALING

Tidligere malte radiatorer vaskes 
og skylles nøye. Løst sittende 
maling skal skrapes av. For best 
resultat skal metallrene flater 
grunnes med Professional Metal 
Primer og ferdigmales med 
Original Radiatormaling. Malingen 
skal påføres fyldig. Ikke mal på 
varme flater, da dette gir dårligere 
ytflyt. Mal ikke under +5 ºC.  



Lakk

Blank

2

2

8–12    

Pensel

Vann

Original Kvistlakk er beregnet for 
innendørs bruk og skal røres godt 
om før bruk. Flaten skal være 
ren og tørr. Eventuelt overskudd 
av kvae/harpiks skrapes bort før 
behandling. For å oppnå best 
isolering påfør to ganger kvistlakk 
på kvist. Første strøk sperrer, 
andre forsegler. Påfør Original 
Kvistlakk i tynne lag. Mal ikke når 
temperaturen er under +5 ºC.

ORIGINAL  
KVISTLAKK

Original Kvistlakk er en 
hurtigtørkende isoleringslakk 
som i de fleste tilfeller hindrer 
gjennomslag fra kvister og 
lignende når du maler nytt og 
ubehandlet treverk innendørs.

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling

Lakk

10

1

2

8–10   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Ubehandlet tre males 2–3 ganger. 
Slipes lett med fint sandpapir etter 
første strøk. Ved ommaling vask, 
skyll nøye og mattslip. Mal 1–2 
ganger med Original Panellakk. 
Lakker ikke når temperaturen er 
under +5 ºC. 

ORIGINAL 
PANELLAKK MATT

Original Panellakk matt er en 
lysekte panellakk for innendørs 
lakkering av tre, f.eks. tak og 
vegg paneler, listverk, karmer 
med mer. For bruk på over
flater på kjøkkenbenker eller 
tilsvarende anbefales Original 
Møbellakk.

Lakk Lakk
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20

1

2

6–8 

Pensel/rull

Vann

Professional Flakes klarlakk er 
en halvmatt klarlakk som kan 
brukes i kombinasjon med 
flinger for å gi en dekorativ, 
vaskbar og slitesterk overflate. 
Professional Flakes klarlakk 
kan kun brukes innendørs i 
tørre områder, for eksempel 
trappeoppganger, korridorer, 
kontorer, skoler, barnehager, 
sykehus, industri mm.

Røres godt om. For best resultat 
skal ubehandlet puss, betong, 
gipsplater og sparklede flater 
grunnes med Professional 
Microdispers eller Professional 
Multigrunn. Mal videre med 
Professional veggmaling i ønsket 
farge til full dekk. Svart/hvit Flakes 
tillsettes og røres om umiddelbart 
før påføring med Professional 
Flakes Klarlakk. Blandingen skal 
brukes innen 12 timer. Ikke mal 
under +5 ºC. 

PROFESSIONAL  
FLAKES



10

1

2

8–10   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Ubehandlet tre males 2–3 ganger. 
Slipes lett med fint sandpapir etter 
første strøk. Ved ommaling vask, 
skyll nøye og mattslip. Mal 1–2 
ganger med Original Panellakk. 
Lakker ikke når temperaturen er 
under +5 ºC. 

ORIGINAL 
PANELLAKK MATT

Original Panellakk matt er en 
lysekte panellakk for innendørs 
lakkering av tre, f.eks. tak og 
vegg paneler, listverk, karmer 
med mer. For bruk på over
flater på kjøkkenbenker eller 
tilsvarende anbefales Original 
Møbellakk.

70

1

2

8–10 

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Ubehandlet tre males 2–3 
ganger. Slipes lett med fint 
sandpapir etter første strøk.  
Ved ommaling vask, skyll nøye 
og mattslip. Mal 1–2 ganger med 
Original Panellakk. Lakker ikke 
når temperaturen er under +5 ºC. 

Original Panellakk blank er  
en lysekte panellakk for 
innendørs lakkering av tre,  
f.eks. tak og vegg paneler, 
listverk, karmer med mer.  
For bruk på overflater  
på kjøkkenbenker eller  
tilsvarende anbefales  
Original Møbellakk.

ORIGINAL 
PANELLAKK BLANK

Lakk

10

1

8

6–10  

Pensel/rull

Vann

Gulvflaten skal alltid rengjøres,  
slipes og støvsuges før lakkering. 
Gulvet skal være tørt (5–15% fukt 
innhold). På ulakkerte gulv skal 
lakken strykes i et tynt lag og  
tørke. Mellomslip deretter flaten 
lett for hånd med 150slipepapir 
og støvsug. Lakker flaten ytter
ligere 1–2 ganger. Tidligere  
lakkerte og rengjorte gulv skal 
mattslipes med 150slipepapir. 
Støvsug godt. Lakker gulvet 1–2 
ganger i tynne lag. Brunbøk,  
Diamantfuru og Donaueik skal 
ikke lakeres med Original Parkett
lakk. Etter 24 timer kan flaten trås 
på. Gulvet er fullt gjennomherdet 
etter ca. 7 dager. Lakker ikke når 
temperaturen er under +10 ºC. 

ORIGINAL  
PARKETTLAKK MATT

Original Parkettlakk matt er en 
1komponentlakk for parkett 
og tregulv som også er egnet 
for ubehandlet kork, trapper 
og treverk innendørs. Original 
Parkettlakk gir en slitesterk 
overflate.

Lakk

45

1

8

6–10 

Pensel/rull

Vann

Original Parkettlakk halvblank 
er en 1komponentlakk for 
parkett og tregulv som også 
er egnet for ubehandlet kork, 
trapper og treverk innendørs. 
Original Parkettlakk gir en 
slitesterk overflate.

Gulvflaten skal alltid rengjøres,  
slipes og støvsuges før lakkering. 
Gulvet skal være tørt (5–15% fukt 
innhold). På ulakkerte gulv skal 
lakken strykes i et tynt lag og  
tørke. Mellomslip deretter flaten 
lett for hånd med 150slipepapir 
og støvsug. Lakker flaten ytter
ligere 1–2 ganger. Tidligere  
lakkerte og rengjorte gulv skal 
mattslipes med 150slipepapir. 
Støvsug godt. Lakker gulvet 1–2 
ganger i tynne lag. Brunbøk,  
Diamantfuru og Donaueik skal 
ikke lakeres med Original Parkett
lakk. Etter 24 timer kan flaten trås 
på. Gulvet er fullt gjennomherdet 
etter ca. 7 dager. Lakker ikke når 
temperaturen er under +10 ºC. 

ORIGINAL  
PARKETTLAKK HALVBLANK

Lakk

35

2

6

8–12

Pensel/rull

Vann

Overflaten skal være ren, tørr 
og støvfri. Ubehandlet tre males 
2–3 ganger avhengig av treets 
inntrengingsevne. Slip lett med et 
fint sandpapir mellom strøkene. 
Tidligere lakkert tre rengjøres, 
mattslipes og males 1–2 ganger. 
Lakker ikke når temperaturen er 
under +10 ºC. 

ORIGINAL  
MØBELLAKK HALVBLANK

Original Møbellakk halvblank 
er en klarlakk for innendørs 
lakkering av møbler og andre 
elementer av tre som krever en 
slitesterk overflate.

Lakk
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Nordsjö Perform+ Diamond 
Floor er en vanntynnbar halv
blank ekstra hardfør gulvmaling 
for maling innendørs på tre og 
betonggulv, som utsettes for 
normal slitasje f.eks i opp
holdsrom, kjeller, ganger m.m. 
Nordsjö Perform+ Diamond 
Floor ska ikke brukes garasje
gulv eller i våtrom.

Overflaten skal være ren, tørr og 
støvfri. Ved nymaling av betong
gulv skal eventuell betonghud 
slipes bort. Stålslipte betonggulv 
bør maskinslipes før det males. 
Grunn med Perform+Diamond 
Floor fortynnet med 20 % 
vann. Rør om nøye i spannet. 
Ferdigmales med 2 ganger 
ufortynnet Perform+ Diamond 
Floor. Ved nymaling av tregulv, 
behandle kvister med Original 
Kvistlakk og grunn med Original 
Heftgrunn. Ferdigmales 2 ganger 
med Perform+ Diamond Floor. 
Ved ommaling vask flaten og skyll 
nøye med vann. Fjern løstsittende 
maling og mattslip gulvet. Grunn 
bare flater. Ferdigmal 2 ganger 
med Perform+ Diamond Floor. 
Unngå å male når temperaturen 
er under +5 ºC. 

Lakk

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling

Gulv Gulv

80

10

10–24

6–8 

Pensel/rull

Såpevann

Professional Epoxy Gulv er  
en 2komponent vannbasert 
Epoxy gulvmaling beregnet for 
betonggulv, men kan også 
brukes på gulv av tre eller 
sponplater. Egnet for gulv 
utsatt for mekanisk og kjemisk 
påkjenning i bolig, industri og 
handel.

Nye betonggulv skal være tørre 
og rene fra støv, olje og andre 
urenheter og herdet minst en 
uke. Sementhud fjernes ved  
sliping, sandblåsing eller syre
vask. Ved overmaling av tidligere 
maling skal flaten rengjøres. 
Mattslipes og løstsittende maling 
fjernes. Ved grunning på sugende 
underlag skal malingen tynnes 
10–20% med vann. Det er viktig 
å blande maskinelt ved større 
mengder. Brukstid 2 timer.  
Ikke mal under +10 ºC.

PROFESSIONAL  
EPOXI GULV

Gulv

Høyblank

8

8

8–10 

Pensel/rull

Lavaromat White spirit

Flaten skal være ren og støvfri. 
Betonghud skal fjernes før  
behandlingen. Ved støvbinding 
skal Professional Traditional 
Nuretanolje fortynnes 1:1 med 
Alifatnafta. Mal ikke under +5 ºC. 

PROFESSIONAL 
TRADITIONAL NURETANOLJE

Professional Traditional  
Nuretanolje er en uretan
alkydolje beregnet for støv
binding av betonggulv innen
dørs. Professional Nuretanolje 
har god alkalie bestandighet  
og god penetrasjonsevne på  
betongoverflater.
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90

10

10

8–10 

Pensel/rull

White spirit

Tinova Traditional Boat Varnish 
er en helblank, værbestandig 
klarlakk til bruk inne og ute på 
tredetaljer.

Omrøres før bruk. Flaten skal 
være ren, tørr og fri for støv. 
Nytt tre grunnes med Tinova 
Traditional Boat Varnish og strykes 
deretter 2–3 ganger med Tinova 
Traditional Boat Varnish. Slip 
lett mellom strøkene. Tinova 
Traditional Boat Varnish skal ikke 
brukes til klarlakking av vinduer 
ute. Tidligere lakkert tre rengjøres, 
mattslipes og strykes 1–2 ganger. 
Mal ikke når temperaturen er 
under +5°C.

TINOVA TRADITIONAL 
BOAT VARNISH



Nordsjö Perform+ Diamond 
Floor er en vanntynnbar halv
blank ekstra hardfør gulvmaling 
for maling innendørs på tre og 
betonggulv, som utsettes for 
normal slitasje f.eks i opp
holdsrom, kjeller, ganger m.m. 
Nordsjö Perform+ Diamond 
Floor ska ikke brukes garasje
gulv eller i våtrom.

40

0,5

2

9 

Pensel/rull

Såpevann

Overflaten skal være ren, tørr og 
støvfri. Ved nymaling av betong
gulv skal eventuell betonghud 
slipes bort. Stålslipte betonggulv 
bør maskinslipes før det males. 
Grunn med Perform+Diamond 
Floor fortynnet med 20 % 
vann. Rør om nøye i spannet. 
Ferdigmales med 2 ganger 
ufortynnet Perform+ Diamond 
Floor. Ved nymaling av tregulv, 
behandle kvister med Original 
Kvistlakk og grunn med Original 
Heftgrunn. Ferdigmales 2 ganger 
med Perform+ Diamond Floor. 
Ved ommaling vask flaten og skyll 
nøye med vann. Fjern løstsittende 
maling og mattslip gulvet. Grunn 
bare flater. Ferdigmal 2 ganger 
med Perform+ Diamond Floor. 
Unngå å male når temperaturen 
er under +5 ºC. 

PERFORM+
DIAMOND FLOOR

Original Gulvmaling er en 
halvblank gulvmaling til bruk 
inne. Brukes til maling på 
betong og tregulv med lettere 
til normal slitasje. OBS! Ikke til 
garasjegulv.

50

2

2

6–8 

Pensel/rull/sprøyte

Såpevann

Overflaten skal være ren, tørr og 
støvfri. Ved nymaling av betong
gulv skal eventuell betonghud  
slipes bort. Stålslipte betonggulv 
bør maskinslipes før det males. 
Grunn med Original Gulvmaling 
fortynnet med 20 % vann. Rør 
om nøye i spannet. Ferdigmales 
med 2 ganger ufortynnet Origi
nal Gulvmaling. Ved nymaling av 
tregulv, behandle kvister med 
Original Kvistlakk og grunn med 
Original Heftgrunn. Ferdigmales 
2 ganger med Original Gulvma
ling. Ved ommaling vask flaten 
og skyll nøye med vann. Fjern 
løstsittende maling og mattslip 
gulvet. Grunn bare flater. Ferdig
mal 2 ganger med Original Gulv
maling. Unngå å male når tem
peraturen er under +5 ºC. 

ORIGINAL  
GULVMALING

Gulv Gulv
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Trebeskyttelse

Glans 60°

Tørretid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy 

Rengjøring

Behandling

Trebeskyttelse

–

6

16

4–8   

Pensel/rulle

White spirit

Tinova Traditional Primer  
Exterior er beregnet for  
nymaling og vedlikeholds maling 
av treverk utendørs. Den 
trenger dypt inn i under laget og 
beskytter treverket.

Underlaget skal være tørt (maks. 
16% fukt), rent, fast og bæredyk
tig. Treverket grunnes først med 
Tinova Wood  Base Oil, deretter 
grunnes det med Tinova Traditional 
Primer Exterior. Til slutt males det 
2 strøk med Nordsjö trebeskyttel
se. Tidligere malte flater skrapes 
for løs maling ned til fast underlag. 
Vask først med Husvask. Blanke 
flater mattslipes. Gråtre/nedbrutt 
tre slipes ned til rent og friskt tre. 
De skrapte flekkene flekkgrunnes 
først med Tinova Wood  Base Oil, 
så med Tinova Traditional Primer 
Exterior. Ferdigmal med 2 strøk 
Nordsjö trebeskyttelse. Omrøres 
grundig før og under bruk. Mal 
ikke i direkte sollys, under 5 °C  
eller ved høy relativ luftfuktighet 
(>80%).

TINOVA TRADITIONAL 
PRIMER EXTERIOR
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Trebeskyttelse Trebeskyttelse

25

1

2

4–6/6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

–

4

24

4,5–5,5   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Tinova Wood Base Oil brukes til 
forebyggende behandling mot 
blåved og råtesopp. Påføres 
med pensel eller sprøyte. Alt an
nen bruk er ikke tillatt, uten spe
siell tillatelse Behandlet tre skal 
overmales. Malingen skal vedli
keholdes. Tinova Wood Base Oil 
er en ikkefilmdannende im
pregneringsolje som trenger 
dypt inn i treet og hindrer 
fuktinntrengning, og minimerer 
risikoen for sprekkdannelser.

Underlaget skal være rent, tørt 
(max 16 % fuktighet) og fast. Nytt 
og ubehandlet tre grunnes med Ti
nova Wood Base Oil. Så grunnes 
alle flater med Tinova Primer Exte
rior. Ferdigmales normalt 2 ganger 
med Tinova trebeskyttelse fra 
Nordsjös trebehandlingssystem. 
Tidligere malte flater vaskes. Løst
sittende maling fjernes. Nedbrutt 
gråtre slipes til rent frisk tre. Blan
ke flater mattslipes. Grunnes og 
ferdigmales som nevnt ovenfor. 
Produktet omrøres nøye før bruk. 
Mal ikke i direkte sol eller ved mu
liget for regn eller dugg innen 6 ti
mer etter påføring. Mal ikke under 
+5°C og/eller ved høy relativ fuk
tighet (>80%).

TINOVA
WOOD BASE OIL

Tinova Primer Exterior er 
beregnet for nymaling og 
vedlikeholdsmaling av treverk 
utendørs. Den trenger dypt 
inn i underlaget og beskytter 
treverket.

–

6

16

4–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være tørt (maks 
16 vekt%) og rengjort. Nytt tre
verk: For beste resultat skal nytt 
tre impregneres med Tinova Wood 
Base Oil. Stryk hele konstruksjo
nen med Tinova Primer Exterior. 
Mal deretter konstruksjonen 2 
ganger med valgte maling fra 
Nordsjös trebeskyttelsessystem. 
Tidligere malt: Tidligere malte fla
ter vaskes og skylles rene for 
såpe rester. Blanke flater mattsli
pes. Løst sittende maling og gråtre 
skrapes/slipes bort. Trerene flater 
impregneres med Tinova Wood 
Base Oil og grunnes med Tinova 
Primer Exterior og ferdig strykes 2 
ganger med valgte  
maling fra Nordsjös trebeskyttel
sessystem. Rør godt om i maling en 
før bruk. Mal ikke i direkte sol, un
der +5 °C eller når luftfuktigheten 
er høyere enn (>80%).

TINOVA PRIMER 
EXTERIOR



Tinova Premium Exterior+ 
trenger dypt ned i treverket og 
beskytter mot fugtinntregning. 
Den har meget bra vedheft til 
underlaget som gjør den egnet 
til de fleste tidligere behandlede 
flater. Den har meget høy farge 
og glansstabilitet.

20

1

4

4–6/6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være tørt (maks 16 
vekt%) og rengjort. Nytt treverk: 
For beste resultat skal nytt tre im
pregneres med Tinova Wood Base 
Oil. Stryk hele konstruksjonen med 
Tinova Primer Exterior. Mal deretter 
konstruksjonen 2 ganger med Ti
nova Premium Exterior+. Tidligere 
malte flater vaskes og skylles rene 
for såperester. Løstsittende maling 
og gråtre skrapes/slipes bort. Tre
rene flater impregneres med Tinova 
Wood Base Oil og grunnes med Ti
nova Primer Exterior og ferdigstry
kes med Tinova Premium Exterior+ 
2 ganger. Tidligere beisede flater 
vaskes og børstes samt ferdigstry
kes 2 ganger med Tinova Premi
um+. Rør godt om i malingen før 
bruk. Mal ikke i direkte sol, under 
+5 °C eller når luftfuktigheten er 
høyere enn (over 80%).

TINOVA
PREMIUM EXTERIOR+

–

6

16

4–8   

Pensel/rulle

White spirit

Tinova Traditional Primer  
Exterior er beregnet for  
nymaling og vedlikeholds maling 
av treverk utendørs. Den 
trenger dypt inn i under laget og 
beskytter treverket.

TINOVA TRADITIONAL 
PRIMER EXTERIOR

30

8

12

3–6/6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være tørt (maks 16 
vekt%) og rengjort. Nytt tre verk: 
For beste resultat skal nytt tre 
impregneres med Tinova Wood Base 
Oil. Mal deretter konstruksjonen 2 
ganger med Professional VX 2 in1 
Exterior. Tidligere malt: Tidligere 
malte flater vaskes og skylles rene 
for såperester. Løstsittende maling 
og gråtre skrapes/slipes bort. Blanke 
flater mattslipes. Trerene flater 
impregneres med Tinova Wood 
Base Oil og ferdigstrykes 2 ganger 
med Professional VX 2 in1 Exterior. 
Tidligere beisede flater vaskes og 
børstes samt ferdigstrykes 2 ganger 
med Professional VX 2 in1 Exterior. 
Rør godt om i malingen før bruk. Mal 
ikke i direkte sol eller når det er fare 
for regn eller dugg de påfølgende ca 
6 timer etter at du har malt. Mal aldri 
under +5 °C eller når luftfuktigheten 
er høyere enn (over 80%).

Professional VX 2 in 1 Exterior 
er en kombinert grunning og 
dekkende toppstrøkmaling 
til trefasader. Professional 
VX 2 in 1 Exterior er laget 
spesielt for vårt nordiske klima 
og inneholder et patentert 
bindemiddel som gir høyere 
tørrstoffinnhold, tykkere sikt og 
bedre beskyttelse.

PROFESSIONAL
VX+ 2 IN 1

Trebeskyttelse Trebeskyttelse Trebeskyttelse Trebeskyttelse
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One Super Tech er en selv
rensende dekkende akrylmaling 
for maling på trefasader. Den 
tykke konsistensen gir et ma
lingssjikt som resulterer i en 
ekstremt god dekkevne og be
varing av fargen. Brukes One 
Super Tech i system med Tinova 
Wood Base Oil og Tinova Primer 
Exterior, vil den beskytte og hol
de seg pen i opptil 16 år.

25

1

2

4–6/6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være tørt (maks 
16% fukt) rent, fast og bæredyktig, 
samt være fritt for begroninger. 
Nytt, ubehandlet tre grunnes med 
Tinova Wood Base Oil, og grunnes 
med Tinova Primer Exterior. Fer
digmales 2 ganger med One Super 
Tech. Tidligere Behandlede flater 
vaskes og skylles med rent vann. 
Begroinger fjernes. Løstsittende 
maling fjernes til underlaget er 
fast. Smittende flater vaskes, og 
slipes til smittefritt tre. Blanke fla
ter mattslipes. Nedbrutt tre slipes 
til friskt tre. Treet grunnes med Ti
nova Wood Base Oil. Så grunnes 
alle flater med Tinova Primer Exte
rior. Ferdigmales 2 ganger med 
One Super Tech. Omrøres grundig 
før og under bruk. Mal ikke i direk
te sol, under 5°C eller ved høy re
lativ luftfuktighet (>80%).

ONE  
SUPER TECH

Nordsjö Supermatt er en 
helmatt dekkende maling for 
utvendige trefasader. Produktet 
er lett å påføre og har meget 
god dekkevne som gjør det 
enkelt å nå et godt sluttresultat.  
Ved bruk av Supermatt i system 
med Tinova Wood Base Oil og 
Tinova PrimerExterior resulterer
det i en livslengde på opp 
til 10 år.

5

2

4

6

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være tørt (maks 
16 vekt%) og rengjort. For beste 
resultat skal nytt tre impregneres 
med Tinova Wood Base Oil. Stryk 
hele konstruksjonen med Tinova 
Primer Exterior. Mal deretter kon
struksjonen 2 ganger med Nordsjö 
Supermatt. Tidligere malte flater 
vaskes og skylles rene for såpere
ster. Løstsittende maling og gråtre 
skrapes/slipes bort. Trerene flater 
impregneres med Tinova Wood 
Base Oil og grunnes med Tinova 
Primer Exterior og ferdigstrykes 
med Nordsjö Supermatt  2 ganger. 
Tidligere beisede flater vaskes og 
børstes samt ferdigstrykes 2 
ganger med Nordsjö Supermatt. 
Rør godt om i malingen før bruk. 
Mal ikke i direkte sol, under +5 °C 
eller når luftfuktigheten er høyere 
enn (over 80%).

SUPERMATT



Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling
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30

12

16

4–6/6–8  

Pensel/rull

White spirit

Tinova Traditional Exterior er 
en oljebasert maling til nye 
og gamle trefasader. Den 
fremhever overflatestrukturen 
i treverket og gir en dekkende 
og jevn overflate.

Underlaget skal være tørt (maks 16 
vekt%) og rengjort. Nytt treverk: 
For beste resultat skal nytt tre im
pregneres med Tinova Wood Base 
Oil. Stryk hele konstruksjonen med 
Tinova Primer Exterior. Mal deretter 
2 ganger med Tinova Traditional 
Exterior. Tidligere malt: Tidligere 
malte flater vaskes og skylles. 
Løstsittende maling og gråtre fjer
nes. Trerene flater impregneres 
med Tinova Wood Base Oil og 
grunnes med Tinova Primer Exteri
or og ferdigstrykes med Tinova 
Traditional Exterior 2 ganger. Tidli
gere beisede flater vaskes og bør
stes samt ferdigstrykes 2 ganger 
med Tinova Traditional Exterior. Rør 
godt om i malingen før bruk. Mal 
ikke i direkte sol eller når det er 
fare for regn eller dugg. Mal aldri 
under +5 °C eller når luftfuktighe
ten er høyere enn (>80%).

TINOVA TRADITIONAL 
EXTERIOR

20

1

2

4–6/6–8 

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Tinova Exterior er utviklet 
for trefasader, betong og 
forzinkede overflater. Malingen 
gir en hard og sterk overflate 
med bibeholdt elastisitet som 
resulterer i god farge og 
glansstabilitet.

Underlaget skal være tørt (maks 
16 vekt%) og rengjort. Nytt tre
verk: For beste resultat skal nytt 
tre impregneres med Tinova Wood 
Base Oil. Stryk hele konstruksjo
nen med Tinova Primer Exterior. 
Mal deretter konstruksjonen 2 
ganger med Tinova Exterior. Tid
ligere malt: Tidligere malte flater 
vaskes og skylles rent for såpere
ster. Løstsittende maling og gråtre 
skrapes/slipes bort. Trerene flater 
impregneres med Tinova Wood 
Base Oil og grunnes med Tinova 
Primer Exterior og ferdigstrykes 
med Tinova Exterior 2 ganger.  
Tidligere beisede flater vaskes  
og børstes samt ferdigstrykes 2 
ganger med Tinova Exterior. Rør 
godt om i malingen før bruk. Mal 
ikke i direkte sol, under +5 °C  
eller når luftfuktigheten er høyere 
enn (>80%).

TINOVA  
EXTERIOR

Tinova Transparent Exterior er 
en høyteknologisk beis med 
lang holdbarhet for utendørs 
beising av trefasader og annet 
treverk. Tinova Transparent 
Exterior gir liv til treverket 
og fremhever trestrukturen. 
Den er laget spesielt for vårt 
nordiske klima og inneholder  
et patentert bindemiddel som 
gir bedre beskyttelse.

Halvmatt

8

12

6–8/8–10   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være tørt (max 
16% relativ fuktighet) og godt 
rengjort. Nytt treverk: For best 
resultat skal nytt ubehandlet tre 
impregneres med Tinova Wood 
Base Oil. Ferdigmal 2 strøk med 
Tinova Transparent Exterior.  
Tidligere beiset: Tidligere 
beisede flater vaskes og etter
skylles. Løstsittende maling og 
gråtre skrapes/slipes bort. Trerene 
flater impregneres med Tinova 
Wood Base Oil og ferdigbehandles 
med Tinova Transparent Exterior 
2 ganger. Rør godt om i malingen 
før bruk. Mal ikke i direkte sol, 
under +5 °C eller når luftfuktig
heten er høyere enn (>80%).

TINOVA 
TRANSPARENT EXTERIOR



Dør og v indu Dør og v indu Dør og v indu

Tinova Traditional Window 
er beregnet for å male på 
vinduer og staffasje av treverk 
utendørs. 

20

8

24

6–8/8–12   

Pensel/rull

White spirit

Underlaget skal være tørt (maks  
16 vekt%) og rengjort. Nytt  
treverk: For beste resultat skal nytt  
tre impregneres med Tinova Wood 
Base Oil. Stryk hele konstruksjonen 
med Tinova Primer Exterior. Mal  
deretter konstruksjonen 2 ganger 
med Tinova Traditional Window. 
Tidligere malt: Tidligere malte  
flater vaskes og skylles rene for  
såperester. Løstsittende maling og 
gråtre skrapes/slipes bort. Blanke 
flater mattslipes. Trerene flater im
pregneres med Tinova Wood Base 
Oil og grunnes med Tinova Primer 
Exterior og ferdig strykes 2 ganger 
med Tinova Traditional Window. Rør 
godt om i malingen før bruk. Mal 
ikke i direk te sol eller når det er fare 
for regn eller dugg de påfølgende 
ca 6 timer etter at du har malt. Mal 
aldri under +5 °C eller når luftfuktig
heten er høyere enn (>80%).

TINOVA TRADITIONAL 
WINDOW

Tinova Door & Window  er en 
svært hurtigtørkende maling, 
slik at du kan male ferdig 
dører og vinduer på én dag. 
Den unike sammensetningen 
gjør at farge og glansstabilitet 
er vesentlig bedre enn hos 
tradisjonelle vindusmalinger.

Halvblank

2

4

8   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være tørt (maks  
16 vekt%) og rengjort. Nytt 
treverk: For beste resultat 
skal nytt tre impregneres med 
Tinova Wood Base Oil. Stryk hele 
konstruksjonen med Tinova Primer 
Exterior. Mal deretter konstruksjo
nen 2 ganger med Tinova Door & 
Window . Tidligere malt: Tidligere 
malte flater vaskes og skylles 
rene for såperester. Løstsittende 
maling og gråtre skrapes/slipes 
bort. Blanke flater mattslipes. 
Trerene flater impregneres med 
Tinova Wood Base Oil og grunnes 
med Tinova Primer Exterior og 
ferdigstrykes 2 ganger med 
Tinova Door & Window . Rør godt 
om i malingen før bruk. Mal ikke 
i direkte sol, under +5 °C eller 
når luftfuktigheten er høyere enn 
(over 80%).

TINOVA DOOR & WINDOW

Trebeskyttelse

35

2

4

6–8/8–10  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

One Door & Window Tech er en 
svært hurtigtørkende maling, 
slik at du kan male ferdig 
dører og vinduer på én dag. 
Den unike sammensetningen 
gjør at farge og glansstabilitet 
er vesentlig bedre enn hos 
tradisjonelle vindusmalinger.

Underlaget skal være tørt (maks 
16 vekt%) og rengjort. Nytt 
treverk: For beste resultat 
skal nytt tre impregneres med 
Tinova Wood Base Oil. Stryk hele 
konstruksjonen med Tinova Primer 
Exterior. Mal deretter  
konstruksjonen 2 ganger med 
One Door & Window Tech.  
Tidligere malt: Tidligere malte 
flater vaskes og skylles rene for 
såperester. Løstsittende maling og 
gråtre skrapes/slipes bort. Blanke 
flater mattslipes. Trerene flater 
impregneres med Tinova Wood 
Base Oil og grunnes med Tinova 
Primer Exterior og ferdigstrykes 2 
ganger med One Door & Window 
Tech. Rør godt om i malingen før 
bruk. Mal ikke i direkte sol, under 
+5 °C eller når luftfuktigheten er 
høyere enn (>80%).

ONE  
DOOR & WINDOW TECH

TINOVA TRADITIONAL 
EXTERIOR

Tinova Traditional Tixett 
Transparent Exterior er en 
tjærebeis beregnet til utendørs 
treverk. Beisen har en ekstra 
lang holdbarhet og gir en 
vakker overflatefinish.

40

6

16

6–8/8–10  

Pensel/rull

White spirit

Underlaget skal være tørt (maks 
16% fukt), rent, fast og bæredyk
tig, samt være fritt for begroinger. 
Nytt tre grunnes med Tinova Wood 
Base Oil. ferdigmales 2 ganger 
med Tinova Traditional Tixett 
Transparent Exterior. Tidligere be
handlede flater vaskes og skylles 
med rent vann. Løstsittende maling 
fjernes til fast underlag. Smittende 
overflater vaskes og slipes til det er 
smittefritt. Blanke flater mattslipes. 
Treet grunnes med Tinova Wood 
Base Oil. Ferdigmales 2 ganger 
med Tinova Traditional Tixett 
Transparent Exterior. Omrøres 
grundig før og under bruk. Mal 
ikke i direkte sol eller ved fare for 
regn eller dugg innen 6 timer. Mal 
ikke under 5°C eller ved høy relativ 
luftfuktighet (>80%).

TINOVA TRADITIONAL TIXETT 
TRANSPARENT EXTERIOR
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Olje og beis

–

8

16

8–10   

Pensel/rull

White spirit

Underlaget skal være tørt (maks 
16 vekt%) og rengjort. Nytt 
treverk: Nytt tre behandles 1–2 
ganger med Tinova Traditional 
Allround Oil avhengig av treets 
kvalitet og sugeevne. Tidligere 
oljet: Tidligere behandlede flater 
rengjøres med Terrasse & 
Møbelfornyer. Slip bort gråtre og 
skyll – bruk rikelig med vann. 
Påfør så 1–2 ganger med Tinova 
Traditional Allround Oil avhengig 
av treets kvalitet og sugeevne. 
Tørk bort overskytende med en 
lofri fille da det ikke skal dannes 
film. Rør godt om i oljen før bruk. 
Påfør ikke oljen i direkte sol eller 
når det er fare for regn eller dugg 
de påfølgende ca 6 timer etter at 
du har oljet. Påfør aldri oljen når 
temperaturen er under +5°C eller 
når luftfuktigheten er høyere enn 
(over 80%).

Tinova Traditional Allround Oil 
er en vannavvisende behand
ling beregnet for ulike treslag 
som furu, gran, sedertre, lerk. 
Terrassebeisen brukes til 
terrassegulv og hagemøbler 
av trykkimpregnert tre o.l. Den 
trenger godt inn i underlaget 
og hindrer fuktinntrengning og 
oppsprekking.

TINOVA TERRASSE- OG 
MØBELBEIS

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling
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Olje og beis

–

8

16

10–12  

Pensel/rull

White spirit

Tinova Traditional Premium 
Wood Oil er en vannavvisende 
olje for behandling av ha
gemøbler og treverk av edeltre 
utendørs. Oljen gir en naturlig 
beskyttelse mot fuktinntregning 
og sprekkdannelser i treverket. 
Utemøbler og annet edeltre bør 
behandles 1–2 ganger i året.

Underlaget skal være tørt (maks 
16 vekt%) og rengjort. Nytt 
treverk: Nytt tre behandles 1–2 
ganger med Tinova Traditional 
Premium Wood Oil avhengig av 
treets kvalitet og sugeevne. Tidli
gere oljet: Tidligere behandlede 
flater rengjøres med Terrasse & 
Møbelfornyer, skyll godt – bruk 
rikelig med vann. Slip bort gråtre. 
Påfør så 1–2 ganger med Tinova 
Traditional Premium Wood Oil 
avhengig av treets kvalitet og 
sugeevne. Tørk bort overskytende 
med en lofri fille da det ikke skal 
dannes film. Rør godt om i oljen 
før bruk. Påfør ikke oljen i direkte 
sol eller når det er fare for regn el
ler dugg de påfølgende ca 6 timer 
etter at du har oljet. Påfør aldri 
oljen når temperaturen er under 
+5°C eller når luftfuktigheten er 
høyere enn (over 80%).

TINOVA TRADITIONAL 
PREMIUM WOOD OIL  

Underlaget skal være tørt (maks 
16 vekt%) og rengjort. Nytt 
treverk: Nytt tre behandles 
1–2 ganger med Tinova UV 
Super Terrace avhengig av treets 
kvalitet og sugeevne. Tidligere 
beiset: Tidligere behandlede 
flater rengjøres med Terrasse & 
Møbelfornyer, skyll godt – bruk 
rikelig med vann. Slip bort gråtre. 
Påfør så 1–2 ganger med Tinova 
UV Super Terrace avhengig av 
treets kvalitet og sugeevne. Tørk 
bort overskytende olje med en 
lofri fille da det ikke skal dannes 
film. Rør godt om i oljen før bruk. 
Påfør ikke oljen i direkte sol og 
når det er fare for regn eller dugg 
de påfølgende ca 6 timer etter at 
du har oljet. Påfør aldri oljen når 
temperaturen er under +5°C eller 
når luftfuktigheten er høyere enn 
(over 80%).

Tinova UV Super Terrace er 
beregnet for terrasser og 
utemøbler av trykkimpregnert 
treverk. Beisen trenger godt 
inn i treverket og forhindrer 
fugtinntregning og oppsprek
king. Tinova UV Super Terrace 
kan brukes upigmentert, men 
pigmentert gir lengst levetid. 
Produktet beskytter svært 
godt mot UVstråler, hvilket 
betyr at treverket holder seg 
pent lengre.

–

8

12

8–10 

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Olje og beis

TINOVA  
UV SUPER TERRACE

Puss og betong

Underlaget skal være fast og  
rent for smuss, fett og andre 
forurensninger. Porøse og  
smittende underlag seises 
med Murtex Hydro Primer. Kan 
fortynnes med inntil 25% vann 
ved sterkt sugende underlag og 
strykes 2 ganger vått i vått. Ellers 
skal produktet benyttes ufortynnet. 
Overmales med egnet Nordsjö 
Murtex produkt. Rør godt om i 
malingen før bruk. Mal aldri under 
+5°C eller når luftfuktigheten er 
høyere enn (>80%).
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Tinova UV Super Terrace er 
beregnet for terrasser og 
utemøbler av trykkimpregnert 
treverk. Beisen trenger godt 
inn i treverket og forhindrer 
fugtinntregning og oppsprek
king. Tinova UV Super Terrace 
kan brukes upigmentert, men 
pigmentert gir lengst levetid. 
Produktet beskytter svært 
godt mot UVstråler, hvilket 
betyr at treverket holder seg 
pent lengre.

–

8

12

8–10 

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Olje og beis

TINOVA  
UV SUPER TERRACE

Puss og betong Puss og betong Puss og betong Puss og betong

–

1

2

8–10 

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være fast og  
rent for smuss, fett og andre 
forurensninger. Porøse og  
smittende underlag seises 
med Murtex Hydro Primer. Kan 
fortynnes med inntil 25% vann 
ved sterkt sugende underlag og 
strykes 2 ganger vått i vått. Ellers 
skal produktet benyttes ufortynnet. 
Overmales med egnet Nordsjö 
Murtex produkt. Rør godt om i 
malingen før bruk. Mal aldri under 
+5°C eller når luftfuktigheten er 
høyere enn (>80%).

MURTEX  
HYDRO PRIMER

Murtex Hydro Primer er en 
grunning beregnet for porøse 
og sugende underlag av mur/
puss og betong.

–

1

12

5–7

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være godt rengjort. 
Det er viktig at underlaget er fast og 
godt bundet. Dårlig bundne og krit
tende underlag børstes nøye tilfast 
underlag. Sprekker/riss skrapes 
og repareres med en masse som 
samvirker med det eksisterende ma
terialet. Sterkt sugende flater, f.eks. 
flater som tidligere har vært malt 
med kalkmaling skal seises med 
Murtex Silicate Primer fortynnetmed 
vann 1:1. Godt bundet underlag 
skal ikke forbehandles. Grunn med 
Murtex Silicate blandet med Murtex 
Silicate Primer 2:1. Ferdigmal med 
Murtex Silicate, eventuelt fortynnet 
med maks 10 % vann. Ved påføring 
oppnås best resultat og fargestabilitet 
med kryssrulling. Murtex Silicate 
er sterkt etsende. Mal aldri hvis 
temperaturen på flaten som skal 
males er under +10°C eller ved høy 
relativ luftfuktighet (>80 %).

MURTEX  
SILICATE PRIMER

Murtex Silicate Primer er en 
bindende grunning beregnet for 
porøse og sugende underlag av 
puss og betong. 

OBS. Silikatmaling kan etse på 
glass, keramikk, flis, natursetin og 
metall. Dekk til flater som kan bli 
nedsprutet.

3

3

12

4–6/6–8  

Pensel/rull

Vann

Murtex Stay Clean er en  
helmatt fasademaling beregnet 
for utvendig maling på betong, 
lettbetong og mur/puss.  
Takket være nanoteknologi blir 
fasaden selvrensende, noe 
som betyr at regn vil fjerne 
smuss og begroing  
fra overflaten.

Underlaget skal være fast og  
rent for smuss, fett og andre 
forurensninger. Porøse og  
smittende underlag seises med 
Murtex Hydro Primer. Påfør  
2 strøk Murtex Stay Clean. Rør 
godt om i malingen før bruk.  
Mal aldri under +5 °C eller når 
luftfuktigheten er høyere enn 
(>80%).

MURTEX  
STAY CLEAN

Murtex Siloxane er en helmatt 
fasademaling beregnet for  
utvendig maling på betong, 
lettbetong og mur/puss.  
Murtex Siloxane holder svært 
lenge på farge.

3

1

12

4–6/6–8

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være fast og  
rent for smuss, fett og andre 
forurensninger. Porøse og  
smittende underlag seises med 
Murtex Hydro Primer. Påfør  
2 strøk Murtex Siloxane. Rør godt 
om i malingen før bruk. Mal aldri 
under +5°C eller når luftfuktig
heten er høyere enn (>80%).

MURTEX  
SILOXANE
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Puss og betong

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling

Puss og betong Puss og betong

Murtex Silicate er en 
1komponent helmatt fasade 
maling med kalivannglass som 
bindemiddel. Malingen er 
beregnet for betong, mur/puss, 
sementfiberplater og tegl, samt 
silikat og mineralske underlag.

3

1

12

nymaling 5–7m2

ommaling 7–9m2  

Pensel/rull

Vann

Dårlig bundne og krittende underlag 
børstes nøye til fast underlag. Sprek
ker/riss skrapes og repareres med en 
masse som samvirker med det eksis
terende materialet.Sterkt sugende fla
ter, f.eks. flater som tidligere har vært 
malt med kalkmaling skal seises med 
Murtex Silicate Primer fortynnet med 
vann 1:1. Godt bundet underlag skal 
ikke forbehandles. Grunn med Murtex 
Silicate blandet med Murtex Silicate 
Primer 2:1. Ferdigmal med Murtex Si
licate, eventuelt fortynnet med maks 
10 % vann. Ved påføring oppnås best 
resultat og fargestabilitet med kryss
rulling.Mal aldri hvis temperaturen på 
flaten som skal males er under 
+10°C eller ved høy relativ luftfuktig
het (>80 %). Rør godt om før bruk. 
Mal ikke i direkte sol eller ved mulig
het for regn eller dugg de nærmeste 
timene ettersluttføring av arbeidet.

MURTEX  
SILICATE

MURTEX  
ACRYLIC

3

1

12

nymaling 4–6

ommaling 6–8

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Underlaget skal være fast og  
rent for smuss, fett og andre 
forurensninger. Porøse og  
smittende underlag seises med 
Murtex Hydro Primer. Påfør  
2 strøk Murtex Acrylic. Rør godt 
om i malingen før bruk. Mal aldri 
under +5°C eller når luftfuktig
heten er høyere enn (>80%).

Murtex Acrylic er en helmatt 
fasade og grunnmursmaling 
beregnet for utvendig maling 
på betong, lettbetong, mur/
puss og fibersementplater. 

10

2

8

nymaling 6–8  

ommaling 8–10

Pensel/rull/sprøyte

Vann

MURTEX  
ALLROUND

Underlaget skal være fast og 
rent for smuss, fett og andre 
forurensninger. Porøse og  
smittende underlag seises med 
Murtex Hydro Primer. Påfør  
2 strøk Murtex Allround. Rør  
godt om i malingen før bruk. 
Mal aldri under +5°C eller når 
luftfuktigheten er høyere enn 
(>80%).

Murtex Allround er en halvmatt 
maling beregnet for betong, 
mur/puss og plater av eternitt 
og sement. Før maling av puss 
er det viktig at pussen er ren 
fast og tørr.

–

1

16

2–4    

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Murtex Waterproof er en  
konsentrert impregnerings
væske beregnet for vann
avvisende behandling av  
mineralske underlag som  
mur/puss, betong, teglestein 
med mer.

MURTEX 
WATERPROOF
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Puss og betong Puss og betong Puss og betong Puss og betong Puss og betong

Underlaget må være rent, tørt og 
fast. Betongslam, formolje og løse 
sandkorn fjernes. Professional 
Pansorflex Fasadegrunning 
påføres til overflaten er mettet. 
Tørk av overskytende så ikke 
overflaten blir blank. Omrøres før 
bruk. Ikke mal under +5 ºC.

Professional Pansorflex 
Fasade grunning brukes 
på betong, puss og andre 
mineralske flater. Den er en 
alkalibestandig binder som 
trenger inn i underlaget og gir 
god vedheft til etterfølgende 
behandling med Nordsjö  
fasademalinger. Inngår som en 
del av systemet Professional 
Pansorflex betongrenovering.

–

2

4

8–12  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL PANSORFLEX 
FASADEGRUNNING

10

2

8

nymaling 6–8  

ommaling 8–10

Pensel/rull/sprøyte

Vann

MURTEX  
ALLROUND

Underlaget skal være fast og 
rent for smuss, fett og andre 
forurensninger. Porøse og  
smittende underlag seises med 
Murtex Hydro Primer. Påfør  
2 strøk Murtex Allround. Rør  
godt om i malingen før bruk. 
Mal aldri under +5°C eller når 
luftfuktigheten er høyere enn 
(>80%).

Murtex Allround er en halvmatt 
maling beregnet for betong, 
mur/puss og plater av eternitt 
og sement. Før maling av puss 
er det viktig at pussen er ren 
fast og tørr.

–

1

16

2–4    

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Murtex Waterproof er en  
konsentrert impregnerings
væske beregnet for vann
avvisende behandling av  
mineralske underlag som  
mur/puss, betong, teglestein 
med mer.

Underlaget skal være fast 
og rent for smuss, fett og 
andre forurensninger. Murtex 
Waterproof tynnes 1:9 med vann. 
Påføres våttivått til flaten er 
mettet og tørkes over natten før 
det males over. Mal aldri under 
+5°C eller når luftfuktigheten er 
høyere enn (>80%).

MURTEX 
WATERPROOF

Underlaget skal være fast og  
rent for smuss, fett og liknende 
urenheter. Kontroler først under
lagets tillstand og utarbeid 
deretter et behandlingsforslag. 
Pansorflex tykkfilm etterbehandles 
med Professional Pansorflex 
tynnfilm eller lar den være 
som den er.

Professional Pansorflex Tykk
film er en karbonatiserings
hemmende helmatt diffusjons
åpen fasademaling beregnet 
for utvendig maling på betong. 
Professional Pansorflex Tykk
film inneholder dralonfibrer og 
et elastisk akrylbindemiddel 
som gjør at man kan fylle  
mindre sprekker. Kan også 
brukes til andre typer fasader.

Matt

10

12

2–3  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 
PANSORFLEX TYKKFILM

Underlaget skal være fast og rent for 
smuss, fett og lignende urenheter. Be
tongflater skal være gjennomherdede 
(minst 28 dager), ingen synlige fukt
flekker må finnes ved maling. Beton
gen skal være fri for sementhud og 
formolje. Kontroller først tilstanden på 
underlaget og utarbeid deretter et be
handlingsforslag. Professional Pansor
flex Tykkfilm skal etterbehandles med 
Professional Pansorflex Tynnfilm. Su
gende og krittende underlag bør etter 
avbørsting grunnes med Murtex 
Pansorflex Fasadegrunning. Mal 2 
strøk med Professional Pansorflex 
Tykkfilm.Ferdigmal 1 strøk med Pro
fessional Pansorflex Tynnfilm. Rør godt 
om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller 
ved mulighet for regn eller dugg de 
nærmeste timene etter sluttføring av 
arbeidet. Mal aldri når temperaturen er 
under +5°C.

Professional Pansorflex 
Tynnfilm er en karbonati
seringshemmende helmatt 
fasademaling beregnet for 
utvendig maling på betong. 
Kan også brukes til andre  
typer fasader.

6

4

12

5–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 
PANSORFLEX TYNNFILM
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Puss og betong

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling

Puss og betong Puss og betong

Underlaget skal være tørt og godt 
rengjort for alger, mose og smuss. 
Professional Eternittak påføres 
2 ganger. Første strøk spes ut 
med 10 % vann. Rør om nøye i 
spannet. Mal ikke i direkte sollys, 
eller ved risiko for regn eller dugg 
innen 6 timer etter maling. Mal 
aldri under +5°C eller ved høy 
fuktighet (>80%). 

Professional Eternittak er 
en halvmatt maling til godt 
rengjorte eternitt, sement  
og betongplater. Taket ska ha 
minst 22 graders vinkel.

20

2

8

4–5  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 
ETERNITTAK

–

2

2

6–8

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Professional Betonglasyr  
EFC 800 er en transparent 
gulvlakk for støvbinding av  
betong og Flintcoat gulv.  
Egnet til kjellere, garasjer,  
lagerlokaler og parkerings
dekke da den er diffusjons
åpen. Produktet kan  
pigmenteres i fargene  
grå, gråblå, grønn og rød.

Påføres med myk børste eller  
rull. Ved større flate kan lavtrykks
sprøyte anbefales. For å oppnå 
best resultat bør gulvet behandles 
2 ganger. På flintcoatgulv påføres 
3 strøk. Påføres 1. strøk fyldig. 
Ikke mal under +10 ºC. 

PROFESSIONAL  
BETONGLASYR EFC 800 

–

16

16

0,15

Myk Børste

Såpevann

Betongen skal være minst 7 dager 
gammel ved tempratur +14–18°C 
og minimum 14 dager ved tempra
tur +10–13°C før påføring. 
Minimum +5°C på betongflaten  
(= +10°C i luften). Flaten skal 
være ren, tørr og fast. Ved 
behandling av gamle gulv skal 
flaten slipes før videre behandling. 
1. Påfør Nordsjö Lithurin Hard med 
myk børste. 2. Arbeide med 
børsten for god penetrering til 
flaten. 3. Fordel Nordsjö Lithurin 
Hard fyldig over flaten, sørg for at 
eventuelle dammer blir fjernet. 
Børst igjen eventuelle fotspor. 4 La 
tørke. 5. Nordsjö Lithurin Hard skal 
tørke før Nordsjö Lithurin Seal 
påføres. Ved lavere temperaturer 
blir tørketiden lengre og ved høyere 
tempe  raturer blir tørketiden 
kortere.

Nordsjö Lithurin Hard er et 
impregneringsmiddel som som 
ikke bygger film. Nordsjö Lithurin 
Hard er vanntynnbar, den 
forandrer ikke betongens farge. 
Nordsjö Lithurin Hard herder og 
beskytter betongflater i 
industrilokaler, lagerrom, 
maskinhaller, betongheller mm. 
Nordsjö Lithurin Hard brukes i 
system med Nordsjö Lithurin 
Seal.

LITHURIN HARD
Oppbevares: Frostfritt

–

16

24

0,2

Myk Børste

Såpevann
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Puss og betong Puss og betong

–

16

16

0,15

Myk Børste

Såpevann

Betongen skal være minst 7 dager 
gammel ved tempratur +14–18°C 
og minimum 14 dager ved tempra
tur +10–13°C før påføring. 
Minimum +5°C på betongflaten  
(= +10°C i luften). Flaten skal 
være ren, tørr og fast. Ved 
behandling av gamle gulv skal 
flaten slipes før videre behandling. 
1. Påfør Nordsjö Lithurin Hard med 
myk børste. 2. Arbeide med 
børsten for god penetrering til 
flaten. 3. Fordel Nordsjö Lithurin 
Hard fyldig over flaten, sørg for at 
eventuelle dammer blir fjernet. 
Børst igjen eventuelle fotspor. 4 La 
tørke. 5. Nordsjö Lithurin Hard skal 
tørke før Nordsjö Lithurin Seal 
påføres. Ved lavere temperaturer 
blir tørketiden lengre og ved høyere 
tempe  raturer blir tørketiden 
kortere.

Nordsjö Lithurin Hard er et 
impregneringsmiddel som som 
ikke bygger film. Nordsjö Lithurin 
Hard er vanntynnbar, den 
forandrer ikke betongens farge. 
Nordsjö Lithurin Hard herder og 
beskytter betongflater i 
industrilokaler, lagerrom, 
maskinhaller, betongheller mm. 
Nordsjö Lithurin Hard brukes i 
system med Nordsjö Lithurin 
Seal.

LITHURIN HARD
Oppbevares: Frostfritt

–

16

24

0,2

Myk Børste

Såpevann

Påføres med lavtrykkssprøyte eller 
kanne med sil. Bruk en myk børste 
for å arbeide inn væsken for god 
absorpsjon. Hold flaten fuktig (ved 
temp.+10° til +13°C) i 15–20 
minutter. Flaten skal mettes for å 
unngå tørk. Om flaten begynner å 
tørke, bløt den med mer Nordsjö 
Lithurin Seal. Sørg for at ingen deler 
av flatten tørker under arbeidstiden. 
Væsken blir seig om det tar for lang 
tid, spesiellt ved høyere tempra  
turer. Fjern overskuddsvæske med 
børsten, mens væsken fremdeles er 
flytende. Påfør med trykk på 
børsten for å få med overskudds  
væsken. Vær nøye med å få med all 
overskuddsvæske som flaten ikke 
suger til seg. Bearbeides enklest 
med trinn 1–6, i etapper på 100 m² 
ad gangen pr. person.Ved lavere 
temperaturer, kraftig vind ol. blir 
tørketiden lengre og ved høyere 
temperaturer blir tørketiden kortere.

Nordsjö Lithurin Seal er et 
impregneringsmiddel som 
forsegler betongflaten. Nordsjö 
Lithurin Seal er vanntynnbar, 
den forandrer ikke betongens 
farge. Nordsjö Lithurin Seal 
brukes som støvbinder av 
betongflater i industrilokaler, 
lagerrom, maskinhaller, betong
heller mm. Skal brukes i system 
med Nordsjö Lithurin Hard eller 
alene som støvbinder.

LITHURIN SEAL
Oppbevares: Frostfritt
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Metal l  og  
rustbeskyttelse

–

1

2

10   

Pensel/rull/sprøyte

Vann

Professional Metal Primer  
er en rustbeskyttenden  
grunning for stål og støpejern 
både inn og utendørs som  
gir god vedheft.

Skrap og børst til St 2 ifølge SS 
055900 eller sandblås til Sa 2,5. 
Påfør 1–2 strøk til minst 40 µm 
avhengig av hvilken miljøklasse 
ifølge rustbeskyttelsesnorm  
BSK 08. Ferdigmal med egnet 
maling fra Nordsjö. Rør om nøye 
i spannet. Mal aldri under +5°C 
eller ved høy fuktighet (>80 %).

PROFESSIONAL  
METAL PRIMER

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling

Metal l  og  
rustbeskyttelse

Professional Traditional Metal 
Primer er en løsemiddelbasert 
rustbeskyttende gunning som 
er egnet for stålkonstruksjoner 
inn og utendørs.

–

1

12

6–8  

Pensel/rull

Lavaromat White spiritt

Skrap og børst til St 2 eller 
sandblås til Sa 2,5. Påfør 1–2 
strøkt til minst 40 µm avhengig av 
hvilken miljøklasse som ønskes. 
Ferdigmal med egnet maling.  
Rør om nøye i spannet. Mal 
aldri under +5°C eller ved høy 
luftfuktighet (80 %).

PROFESSIONAL  
TRADITIONAL METAL PRIMER

Metal l  og  
rustbeskyttelse

Metal l  og  
rustbeskyttelse

30

2

6

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 
METAL ROOF

Professional Metal Facade  
er en halvblank maling 
beregnet til platefasader.  
Ved å male platefasaden  
med Professional Metal 
Facade oppnås utmerket  
beskyttelse utendørs med 
meget høy farge og glans
stabilitet.

På fasader som er allerede be
handlet med PVF2, organosol eller 
plastisol må all gammel maling fjer
nes til flaten er ren. Andre flater 
rengjøres. På polyester flater kan 
det behøves en lett sliping for å få 
bra vedheft. Ved en rustskade skal 
skaden børstes til minst ST2. For
bedre skaden med Professional 
Traditional Metal Primer. Blanke fla
ter må mattes ned. Viktig at grun
ningen tørker i 48 timer. Forsinken
de flater skal slipes lett. Alluminium 
skal vaskes og slipes lett og grun
nes med Professional Metal Primer 
>40 µm. Flaten skal være tørr og 
ren. Skal påføres 2 ganger til et tørt 
sjikt på minst 80 µm. Alternativt 1 
gang til 60 µm. Rør om nøye i 
spannet før arbeidet begynner. Mal 
ikke i direkte sollys eller ved risiko 
for regn eller dugg innen ca 2 timer 
etter arbeidets sluttfase. OBS.Gjør 
alltid vedhefts prøve

30

2

6

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 
METAL FACADE
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Metal l  og  
rustbeskyttelse

Professional Metal Roof er 
en halvmatt maling beregnet 
til metalltak. Ved å male 
metalltaket med Professional 
Metal Roof oppnås utmerket 
beskyttelse utendørs med høy 
farge og glansstabilitet.

Ved maling av metalltak skal taket ha 
en helning på minst 22°C. Er plateta
ket belagt med PVF2, organosol eller 
plastisol må man fjerne den gamle 
malingen til ren overflate. Tidligere 
malte flater vaskes. Polyesterflater  
behøves en lett sliping for å få bra 
vedheft. Blanke flater mattes. OBS! 
Gjør alltid  en vedheftsprøve. Ved 
rustskader skal overflaten stålbørstes 
til minst St 2. Grunn skaden med 
Professional Traditional Metal Primer. 
La tørke i minst 48 timer. Sinkbelagte 
overflater avfettes med Original Forv
ask. Slip sinkbelagt flater for optimal 
vedheft.   Aluminium skal vaskes 
samt slipes og grunnes med Profes
sional Metal Primer. OBS! Gjør alltid 
en vedheftsprøve. Overflaten skal 
være tørr og ren før du maler med 
Professional Metal Roof. Påføres 2 
ganger. Ikke glem å gjøre en ved
heftsprøve. under +5°C eller ved høy 
relativ luftfuktighet (>80 %).

Metal l  og  
rustbeskyttelse

Metal l  og  
rustbeskyttelse

30

2

6

6–8  

Pensel/rull/sprøyte

Vann

PROFESSIONAL 
METAL ROOF

Metal l  og  
rustbeskyttelse

Metal l  og  
rustbeskyttelse

Professional Traditional Metal 
Paint er en rustbeskyttende 
maling til jern, stål og metall 
utendørs.

70

2

12

6–8 

Pensel/rull

Lavaromat White spirit

Skrap og børst til minst St 2 
ifølge SS 055900 eller sandblås 
til SA 2,5. Ved ommaling, vask 
hele flaten og mattslip blanke 
flater. For best resultat skal 
rustskader grunnes med Profes
sional Traditional Metal Primer 
eller Professional Metal Primer, 
>40 µm. Ferdigmal 1–2 ganger 
med Professional Traditional 
Metal Paint >40 µm. Forsinkede 
flater avfettes og grunnes med 
Professional Metal Primer >40 
µm. Rustskader stålbørstes 
og grunnes med Professional 
Traditional Metal Primer, >40 
µm. Ferdigmal 2 ganger med 
Professional Traditional Metal 
Paint, minst >80 µm. Rør om 
nøye i spannet. Mal aldri under 
+5°C eller ved høy luftfuktighet 
(>80 %).

PROFESSIONAL 
TRADITIONAL METAL PAINT

Original Metallgrund er en 
løsmiddelbasert rustbeskyt
tende grunning som egner 
seg stålkonstruksjoner inne 
og utr.

–

1

12

8

Pensel/rull

Lavaromat White spirit

Skrap og børst til St 2 eller sand
blås til Sa 2,5. påfør 1–2 strøk til 
minst 40 mikrometer avhengig av 
hviljen miljøklasse som ønskes. 
Rør om nøye i spannet. Mal 
aldri under +5°C eller ved høy 
luftfuktighet (80%)

ORIGINAL  
METALLGRUNN

Original metallmaling er en blank 
rustbeskyttende maling til jern, 
stål og metall ute og inne. Original 
metallmaling kan males i tykke sjikt 
og gir i kombinasjon med egnet 
grunning en god rustbeskyttelse. 
Oppfyller kravene som dekkmaling 
AK ifølge rustbeskyttelsesnorm 
BSK11. Benytt Original metall
maling som rustbeskyttende 
maling til f.eks. kraner, sisterner, 
broer mm.

–

2

12

6–8

Pensel/rull

Lavaromat White spirit

Skrap og børst til St 2 eller sand
blås til Sa 2,5. påfør 1–2 strøk til 
minst 40 mikrometer avhengig av 
hvilken miljøklasse som ønskes. 
Rør om nøye i spannet. Mal 
aldri under +5°C eller ved høy 
luftfuktighet (80%)

ORIGINAL  
METALLMALING
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–

–

–

5 

Svamp/børste

Vann

Ved rengjøring før malingen 
blandes Husvask med vann i 
forholdene 1:20 och påføres 
på flaten med trykksprøyte eller 
børste. Etterskyll med rent vann. 
Ved vedlikeholdsvask: blandes 
med vann med forholdene opp 
til 1:40. La blandingen tørke på 
flaten for ekstra beskyttelse.  
Dekk til planter med plast.  
Ved søl skyll med rent vann. 

Original Husvask er effektivt 
konsentrert desinfiserende 
utendørs rengjøringsmiddel.  
Til rengjøring av overflater  
med fett, smuss og begroing.

ORIGINAL  
HUSVASK KONSENTRERT

Glans 60°

Tørketid 23°C RH 50%

Overmalbar 23°C RH 50%

Dekkevne m2/liter

Verktøy

Rengjøring

Behandling

VaskemidlerVaskemidlerVaskemidler

Original Husvask er et  
ferdigblandet rengjørings
middel som brukes til 
rengjøring av overflater som  
er utsatt for skitt, sopp og  
alger.

Sterkt nedsmussende 
flater vaskes med fettløsende 
rengjøringsmiddel og skylles 
nøye. En behandlet flate skal  
etterskylles nøye med vann. 
Flaten skal være tørr før man 
maler. 

–

–

–

5 

–

Vann

ORIGINAL  
HUSVASK

–

–

–

10–15 

Svamp/børste

Vann

Original Forvask er et 
rengjørings og avfettings
middel som brukes før maling 
innendørs. Forvask fjerner  
fett og skitt, noe som gjør at 
malingen får bedre vedheft  
til underlaget. Ved maling av 
tidligere malte flater skal det 
alltid vaskes med Forvask først.

Ved lettere rengjøring blandes  
1 del Forvask og 20 deler vann. 
Ved sterkt nedsmussende flater 
blandes 1 del Forvask med  
10 deler vann. Den ferdige  
blandingen påføres med svamp 
eller børste på den nedsmussede 
flaten. La blandingen virke i noen 
minutter og begynn å børst flaten. 
Skyll nøye med rent vann. Vær 
nøye med å beskytte glass,  
aluminium og malte flater som 
ikke skal males om. 

ORIGINAL  
FORVASK
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Vaskemidler

Tinova Wood Cleaner er for 
rensing og rengjøring av 
terrassegulv og utemøbler 
i trykkimpregnert treverk 
utendørs.

Fukt trekonstruksjonen med vann 
og legg på konsentrert Tinova 
Wood Cleaner. La det virke i 10 
minutter. Skur underlaget. Skyll 
rikelig med vann. Ved behov 
gjennta behandlingen. Dekk til 
planter. Bruk beskyttelsesbriller 
og hansker. Tinova Wood Cleaner 
etser glas, aluminium og andre 
alkaliefølsomme flater. 

–

–

–

5–10 

Svamp/børste

Vann

TINOVA  
WOOD CLEANER

Vaskemidler

–

–

–

10–15 

Svamp/børste

Vann

Ved lettere rengjøring blandes  
1 del Forvask og 20 deler vann. 
Ved sterkt nedsmussende flater 
blandes 1 del Forvask med  
10 deler vann. Den ferdige  
blandingen påføres med svamp 
eller børste på den nedsmussede 
flaten. La blandingen virke i noen 
minutter og begynn å børst flaten. 
Skyll nøye med rent vann. Vær 
nøye med å beskytte glass,  
aluminium og malte flater som 
ikke skal males om. 

ORIGINAL  
FORVASK



KLASSE VA
Vannavvisende overflate

2-LAGSSYSTEM PÅ GIPS OG BETONG
Sparkel: 2 g Professional Våtrom
1-Strøk: 1 g Perform+ Bathroom (5,2 m²/lit)
Toppstrøk: 1g Perform+ Bathroom (6 m²/lit)

  
3-LAGSSYSTEM PÅ GIPS OG BETONG
Sparkel: 2 g Professional Våtrom
1-Strøk: 1 g Perform+ Bathroom primer(5,5 m²/lit)
Mellomstrøk: 1 g. Perform+ Bathroom (5,2 m²/lit)
Toppstrøk: 1 g. Perform+ Bathroom (7 m²/lit)

SYSTEM GLASSFIBERSTRIE PÅ GIPS  OG BETONG
Sparkel: 2g Professional Våtrom
Forliming: 1 g Perform+ Bathroom Primer/Vann 1:1 (23 m²/lit)
Vev: Glassfiberstrie)
Liming og grunning: 2 g Perform+ Bathroom Primer (2,3 m²/lit)
 (utføres vått i vått)
Mellomstrøk: 1 g Perform+ Bathroom (6,2 m²/lit)
Toppstrøk: 1 g Perform+ Bathroom (7 m²/lit)

Våtromssystem

KLASSE VA skal brukes på vegger som kan utsettes for vannsprut, våtrengjøring, kondesvann eller høy 
luftfuktighet. Eksempel på flater som skal ses på som overflate klasse er: 

• Vegger i vaskerom
• Vegger i fra 0,5 meter over kjøkkebenk eller vaskekum.
• Vegger i bad og dusj rom på mer enn 1,0 meter avstand fra badekar eller dusj, om ikke veggene er 
 beskyttet av tette, fastmonterte skjervegger.
• Vegger ifra 0,5 meter fra vask og toalett.
• Tak i bad og dusj og lignende rom.
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SYSTEM VÅTROMSSTRIE G100/G135 PÅ GIPS OG BETONG
Sparkel: 2 g. Professional Våtrom
Forliming: 1 g. Perform+ Bathroom Primer/vann 1:1 (23m²/lit)
Glassfiberstrie: Våtromsstrie G100 eller G135
Liming og grunning: 2 g. Perform+ bathroom Primer (2,3m²/lit)
 (utføres vått i vått)
Mellomstøk: 1 g Perform+ Bathroom (6,2m²/lit)
Toppstrøk: 1 g Perform+ Bathroom (7m²/lit)

KLASSE VT
Vanntett overflate

Våtromssystem

KLASSE VT skal brukes på vegger som utsettes for vannsprut, vannspill eller rennende vann, om 
avgrensende byggningsdeler ikke tåler denne fuktbelastningen som kan oppstå. Fuger, avsluttninger, 
innfestninger og gjennomføringer i det vanntette laget skal også være vanntett. Eksempel på flater som 
skal utførers med overflate klasse VT er:

• Vegger i rom som skal kunne rengjøres med vannspyling.
• Vegger fra gulv til tak med badejkar og dusjplass som har 1,0 meters avstand fra disse, hvis ikke   
 veggene beskyttes med fastmonterte, tette skjermvegger.

FUKTSIKKERHETSPROSJEKTERING 
For å sikkerhetsstille at det malede toppsiktet i klasse VT har tillstrekkelig vanndampmotstand for den 
aktuelle veggkonstruksjonen skal en fuktsikkerhetsprosjetering gjøres.

Definisjonen på fuktsikkerhetsprosjektering, i henhold til BBR 2008 avsnitt 6:511 er: 
Systematiske tilltak i prosjekteringsskedet som sikter til å sikkerhetsstille at en bygning ikke får skader 
som direkte eller indirekte årsaker til fukt.I dette stadium angir også de forutsettniger som gjelleri 
produktsjon og forvaltningen for å sikkerhetstille byggningens fuktsikkerhet”.

I “SPrapport P802453 Beregninger på målte tettsikt i våtrom” finns ferdige fuktsikkerhetsprosjeteringer
for et antall vanlige veggkonstrusjoner.
 Ved behov av fuktsikkerhetsprosjektering av yttligere veggkonstruksjoner skal berekninger gjøres 
med vanndampmotstand på både 10 000 s/m og 200 000 s/m da dette er det lengste respektive 
høyeste verdi for materialgodskjennelse av MVK.

VÅTROMSSYSTEM  |  51



NYMALING

Underlag
1 puss, stålglattet betongflate, gips/stukatur
2 betong mot skivform, betongelement, lettbetongelement
3 murverk utenom tynnfugblokk
4 plater
5 tre
6 metall
7 radiatorer, rør
8 fri

Malingsmatriell
1 tapet m.m
2 kalkmaling, cementmaling, silikatmaling, slammming o.l
3 sandsparkelmaling (grenging)
4 limfarge, emusjonsmaling
5 lakkmaling m.m
6 lateksmaling, latekslakkmaling
7 klarlakk, olje, beis, lasurolje
8 spesialmaling
9 fri

Forbehandlinger
0 ingen forbehanling
1 rengjøringsgrad 1
2 rengjøringsgrad 2
3 rengjøringsgras 3
49 fri     

Underbehandlinger
0099

Ferdigbehandlinger
0099

EKSEMPEL:

Underlag gipsplater 5
Malingsmatriell lateksmaling 6
Forbehandling ingen 0
Underbehandling 2 g. sparling av spiker og  
 skruehull, papirremse 
 i sparkel, sparkel 34
Ferdigbehandling 2 g. strykning og rulling 10S

 Behandlingstype 5603410S

Malerbehandlinger betegnes med sjusifret nummerbetegnelse for nymaling 
og med åtte siffret nummerbetegnelse for ommaling.

Malingsbehandling i henhold til AMA Hus 14, LCS.2
Generell byggeplass maling
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EKSEMPEL:

Underlag ekstisterende lateksmaling,  
 latekslakkmaling 96
Malingmatriell lateksmaling, latekslakkmaling 6
Forbehandling rengjøring til fast underlag (med fast 
 undelag forutsettes det at underlaget er  
 fast før ommaling) vasking og børsting 2
Underbehandling i og påsparkling 05
Ferdigbehandling 2 g. strykning, stoppling 10S

 Behandlingstype 96620510S

OMMALING

Underlag – tidligere malingsbehandlede flater
91  eksisterende tapet
92 eksisterende kalkmaling, sementmaling, silikatmaling, slemming
93 eksisterende sandsparkelgrenging
94 eksisterende limfarge
95 eksisterende lakkmaling
96 eksisterende lateksmaling, latekslakkmaling
97 eksisterende klarlakk, ole, beis, lasurolje
98 fri
99 fri

OVERFLATESTRUKTUR

Overlatestruktur rappoteres med følgende betegnelse etter bahandlingsserien
S  = Strykning/rulling
P =  Pensel
SP =  Sprøtemaling

OVERFLATEMATERIELL

Overflatemateriell rappoteres med følgende betegnelse etter behandlingsserien:
T  = Tapet
TT  = Tekstiltapet
PT  = Papirtapet
VT  = Vinyltapet
FT  = Fibertapet 
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TYPE AV FLATE  

Flate malt med pigmentert
eller upigmentert lakk 
eller lignende maling

Gulv, malt betong eller 
ubehandlet betong som ikke 
er maskinslipt

Flater malt med lim, kalk og 
emulsjonsmalinger samt øvrige
løst bundetede malinger 

Radiatorer og uisolerte rør, malt
Metallflate, malt 

Metallmaling rustbeskyttelsesgrunnet

Metallflate, ommalt 

 

FORBEHANDLING

Fjerning av skjikt, skraping, samt   
sliping. På rengjort flate skal det kun påføres  
grunning som trenger inn i flaten.

Fjerning av hele skjikt og/eller skrap vekk 
løst og svaktsittende skjikt av betonghud, det  
skal utføres mekaninsk til fast underlag. 
Avstøv flatene med støvsuger.

Skrap vekk all løstsittende maling, samt sliping,
selv listverk ol. Maling og sparkel under 
tapet trengs ikke å fjernes om det hefter
godt til underlaget 

Skrap vekk alle skjikt.
Skrap/slip nøye på rustskader til 
Forbeheandlingsgrad St 3 i henhold til
SSEN ISO 85011:2007

Skap vekk alle skjikt.
Skrap/slip nøyepå rustskader til  
forbehandlingsgrad St 3 i henhold til
SSEN ISO 85011:2007
Avfetting. Vask før ommaling.
Alternativt avfetting samt sandblåsing 
av hele flaten til Sa 2 ½ i henhold til 
SSEN ISO 85011:2007

Avfetting, skrap, børst og slip nøye hele flaten
henhold til forbehandlingsgrad St 3 i
henhold til SSEN ISO 85011:2007. 
Alternativt avfetting samt sandblåsing av hele flaten til 
Sa 2 ½ i henhold til SSEN ISO 85011:2007

Rengjøringsgrad 1 i henhold til LCS.2 i AMA Hus14

54  |  GUIDE AMA HUS



 

TYPE AV FLATE  

Flate malt med pigmentert 
eller upigmentert lakk, lateks
eller lignende malingstype 

Golv, malt betong eller malt tre 

Flate malt med limfarge 

Tapesert flate med spaltbar tapet  

Flate malt med kalk og emusionsmaling
og andre løstsittende malinger 

Radiatorer og uisolerte rør,malt metallflate 

Metallflate, rust grunnet
(VGmaling el.dyl.)

Metallflate, ommalt

 

FORBEHANDLING

Rengjøring til fast underlag(med fast underlag
menes trykt underlag før maling, vaskin og børsting)

Avfetting/vasking, sliping, børsting, fjern all løs maling til
fast underlag og støvsug.

Nedvasking av limfarge.

Riv av den spaltbare delen av tapeten, skrap bor 
løssittende tapet (også ved lister, sokler og hjørner.

Rengjøring til fast underlag

Fjerning av løs maling. Noe skraping/børsting/sliping 
av rustskader til forbehandlingsgrad St 2 i henhold til
SSEN ISO 85011:2007.
Avfetting. Vasking før ommaling.

Fjern all løs maling.
Noe skraping/børsting/sliping av rustskader til 
forbeholdingsgrad St 2 i henhold til  
SSEN ISO 85011:2007
Avfetting. Vasking før ommaling.

St 2 i henhold til SSEN ISO 85011:2007. 

Rengjøringsgrad 2 i henhold til LCS.2 i AMA Hus 14
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FORBEHANDLING

Vask før ommaling, sliping 
(for industrilakkerte flater utføres mattsliping)

Skraping av løstsittende tapet ved listverk
Sokler og vinkler.

Børsting, til forbehandlingsgrad Sa 2 ½
henhold til SSEN ISO 85011:2007

Vasking før ommaling, sliping

Vasking før ommaling

Avfetting  

 

TYPE AV FLATE

Flate malt malt med pigmentert eller 
Upigmentert lakk og maling

Tapetsert flate

Radiator og rør 
Nye umalte

Malte radiatorer og uisolerte rør.

Metalflate rustbeskyttelsesgrunning

Metalflate, voks/fettbehandlet 
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FORDELER
    MED EFFEKTIVT  
HÅNDTVERK

FOR MALEREN

• Høyt kunnskapsnivå I form av utdanning og kurs
• Ergonomisk måte å arbeide på minimerer fysiske  

belastninger og gir bedre helse.
• Positivt for akkord og prisavtaler
• Perfekt sluttresultat

FOR MALEFIRMA

• Ansatte som har yrkesstolthet har det bedre
• Høyere lønnsomhet og tidsbesparelser
• Mulighet for høy og jevn arbeidsflyt
• Møter kundens voksende etterspørsel på  

miljøsertifiserte produkter og metode
• Økt konkurransefortrinn

FOR KALKULATOREN

• Mulighet for å regne på flere prosjekter
• Bedre marginer, større fleksibilitet
• Sikrere og bedre prissetting
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00   Forbehandlinger i henhold til LCS. 2 i AMA Hus 14
00 Ingen forbehandling
01 Strukturmaling
02 Liming
03 Kitting eller gipsfylling
04 1 g. flekksparkling
05  2 g. flekksparkling
06 Skjøtesparkling
07  Flekk og skjøtesparkling
08 2 g. flekksparkling, 2 g. skjøtesparkling
09 2 g.skjøtesparkling
10 Helsparkling
11 Flekksparkling, helsparkling
12 Skjøtesparkling, helsparkling
13 Flekksparkling, skjøtesparkling, helsparkling
14 Fri
15 2 g. helsparkling
16 Flekksparkling, 2. helsparkling
17 Skjøtesparkling, 2. helsparkling
18 Skjøt og flekksparkling, 2. helsparkling
19 2 g. flekksparkling, 2 g. skjøtesparkling, helsparkling
20 3 g. helsparkling
21 Flekksparkling, 3 g helsparkling
22 Skjøtesparkling, 3 g. helsparkling
23 Flekksparkling og skjøtesparkling, 3 g. helsparkling
24 Flekksparkling spiker/skruehull
25 2 g. flekksparkling spiker/skruehull
26 1 g. flekksparkling spiker/skruehull, skjøtesparkling
27 1 g. flekksparkling spiker/skruehull, 2 g. skjøtesparkling
28 2 g. flekksparkling spiker/skruehull, 2 g. skjøtesparkling
29 1 g. flekksparkling spiker/skruehull, papirremsing
30 Papirremsing, skjøtesparkling
31 Papirremsing, 2 g. skjøtesparkling
32 1 g. flekksparkling spiker/skruehull, papirremsing, 1 g.skjøtesparkling
33 1 g. flekksparkling spiker/skruehull, papirremsing, 2 g skjøtesparkling
34 2 g. flekksparkling spiker/skruehull, papirremsing, 1 g. skjøtesparkling

Forbehandlinger i henhold til LCS. 2 i AMA Hus 14
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35 2 g. flekksparkling spiker/skruehull, papirremsing, 2 g. skjøtesparkling
36 1 g. skjøtesparkling, papirremse, 2 g. skjtesparkling
37 1 g. flekksparkling spiker/skruehull, skjøtesparkling, papirremsing, skjøtesparkling
38 1 g. flekksparkling spiker/skruehull, skjøtesparkling, papirremsing, 2 g. skjøtesparkling
39 2 g. flekksparkling spiker/skruehull, skjøtesparkling, papirremsing, 1 g. skjøtesparkling
40 2 g. flekksparkling spiker/skruehull, skjøtesparkling, papirremsing, 2 g. skjøtesparkling
41 1 g. flekksparkling spiker/skruehull, skjøtesparkling, helsparkling
42 1 g. flekksparkling spiker/skruehull, papirremsing, helsparkling
43 1 g. flekksparkling spiker/skruehull, skjøtesparkling, helsparkling
44 Oljing
45 Grunding
46 Oljing og grunning
47 Grunning eller oljing, samt kitting
48 Flekkgrunning, flekksparkling
49 Grunning, 2 g. flekksparkling
50 Grunning, helsparkling
51 Grunning, flekksparkling, helsparkling
52 Grunning, 2 g. helsparkling
53 Flekkgrunning
54 Flekkgrunning, kitting eller gipsfylling
55 Flekkgrunning, flekksparkling
56 Flekkgrunning, 2. flekksparkling
57 64 fri
65 lasering
66 beising
67 kitting, lasering
68 oljing, kitting, lasering
69–72 fri
73 Spenning av maskinpapp, event. liming
74–77 fri
78 nedsliping og utjevning/sparkling av kanter og skjøter
79 nedsliping eller utjevning/sparkling av kanter og skjøter
80 nedsliping og utjevning/sparkling av kanter og skjøter, helsparkling
81 nedsliping og utjevning/sparkling av kanter og skjøter, 2. helsparkling
82 nedsliping og utjevning/sparkling av kanter og skjøter, grunning, helsparkling
83 nedsliping og utjevning/sparkling av kanter og skjøter, grunning, 2 g. helsparkling
84–90 fri
91 Flekking med rustbeskyttelsesgrunning
92 1. strøk med rustbeskyttelsesgrunning opp til 40 μm
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00  Ingen ferdig behandling
01 Vaskebehandling
02 Oppsetting
03 Kantliming, oppsetting
04 Liming, oppsetting
05 Grunning, oppsetting
06 Stryking, oppsetting
07 Grenging
08 1. strøk maling
09 Flekkgrunning, 1. strøk maling
10 2 strøk maling
11 Flekkgrunning, 2 strøk maling
12 Grunning, 2 strøk maling
13 3 strøk maling
14 1.strøk maling, flekksparkling (finsparkling) flekking, 1. strøk maling
15 1. strøk maling, flekksparkling (finsparkling) 2 strøk maling
16 Stryking, helsparkling (finsparkling) 2 strøk
17 Vannsliping, 1. strøk maling, helsparkling (fin) 2 strøk
18 Slettvegg/glassfiber, 1 strøk maling
19 Slettvegg/glassfiber, 2 strøk maling
20 Slettvegg/glassfiber, grunning, 2 strøk maling
21 Slettvegg/glassfiber, helsparkling, 2 strøk maling
22 Forliming, Slettvegg/glassfiber, 1 strøk maling

Ferdigbehandlinger i henhold til LCS.2 i AMA Hus 14

93 1. strøk med rustbeskyttelsesgrunning opp til 60 μm
94 1. strøk med rustbeskyttelsesgrunning opp til 80 μm
95 1. strøk med rustbeskyttelsesgrunning opp til 100 μm
96  fri

Ved ommaling skal underbehandling foregås av rengjøring i henhold til forbehandling.
Anmerkninger: Papirremse skal legges i sparkelmasse.
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23 Forliming, Slettvegg/glassfiber, 2 strøk maling
24 Forliming, Slettvegg/glassfiber, grunning, 2 strøk maling
25 Grunning, Slettvegg/glassfiber, 2 strøk maling
26 Grunning, Slettvegg/glassfiber, 3 strøk maling
27–36 fri
37 1. strøk maling hel flate, maling, synlig flate
38 1. strøk maling hel flate, 2 strøk, synlig flate
39 1. strøk maling, synlig flate 
40 Flekksparkling, 1 strøk maling, synlig flate
41 2 strøk maling, synlig flate
42 Lasering
43 2 g. lasering
44 61 Fri
62 1. strøk med rustbeskyttelse til minst 40 μm, tørr film
63 1. strøk med rustbeskyttelse til minst 60 μm, tørr film
64 1. strøk med rustbeskyttelse til minst 80 μm, tørr film
65 1. strøk med rustbeskyttelse til minst 100 μm, tørr film
66 1. strøk med rustbeskyttelse til minst 120 μm, tørr film
67–99
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Glans for innvendig og utvendig måling på annet enn tre, mur, puss eller betong.

Glans for måling i henhold til måling på trehus i henhold til SSEN9271

BENEVNING GLANSVERDI VED MÅLING I 60° 
  i henhold til ss 1841 84

Høyblank lavest 90
Blank lavest 60 høyest 89
Halvblank lavest 30 høyest 59
Halvmatt lavest 11 høyest 29
Matt  lavest 06 høyest 10
Helmatt  høyest 05

BENEVNING MÅLEVINKEL GLANSVERDI  
  i henhold til ISO 2813

høyblank 60° høyere enn 80
blank 60° opp til 80
   høyere enn 60
halvblank 60° opp til 60
   høyere enn 35
halvmatt 60° opp til 35
   høyere enn 10
matt  60° opp til 10

Glanskrav på ferdige maling og lakksjikt i henhold 
til LCS.2i AMA Hus 14
Kulör Glans
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BENEVNING GLANSVERDI VED MÅLING I 60° 
  i henhold til ss 1841 84

Høyblank lavest 90
Blank lavest 60 høyest 89
Halvblank lavest 30 høyest 59
Halvmatt lavest 11 høyest 29
Matt  lavest 06 høyest 10
Helmatt  høyest 05

BENEVNING MÅLEVINKEL GLANSVERDI  
  i henhold til ISO 2813

høyblank 60° høyere enn 80
blank 60° opp til 80
   høyere enn 60
halvblank 60° opp til 60
   høyere enn 35
halvmatt 60° opp til 35
   høyere enn 10
matt  60° opp til 10

VI VIL INSPIRERE DEG
 OG DINE KUNDER

Har du testet vår app for mobil og nettbrett? 
Du finner den enkelt ved å søke på Nordsjö Professional  
i App Store eller Google Play.

I den kan du blant annet:
• Bla blandt produkter og laste ned produktdatablad og FDV
• Teste vegger i valgfri farge i vår integrerte visualizer   
• Finne nærmeste utsalg

Nordsjö Professional App

Vi har utviklet flere enheter, som både guider deg til rett
produkt, gir tydelig informasjon og gir næring til kundens 
fargereise. Ikke gå glipp av vår prisvinnende app – et praktisk
verktøy, som du alltid har tilgang til i baklomma!



Akzo Nobel Coatings AS
Tlf: 66 81 94 00  

post@nordsjo.no  |  www.nordsjo.no

I denne brosjyren finner du Nordsjös 
hovedsortiment innen maling og  

sparkel for den profesjonelle malings-
bedriften. Mer informasjon om produkter, 
sikkerhetsdatablad og miljødeklarasjoner 
finnes på vår hjemmeside. Du er selvsagt 

velkommen til å kontakte oss i Nordsjö!
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