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HOLDER DIT HUS HVIDT 
OG SMUKT I LANG TID

 NYHED DEMIDEKK BRILLIANT WHITE 
Mange af os drømmer om det hvide, perfekte hus. Hvad enten vi har et  
smukt gammelt træhus eller en ny moderne funkisbolig, så har vi det  
tilfælles, at vi ønsker os en maling, der kan holde huset hvidt og smukt år 
efter år. Ofte synes det uopnåeligt, fordi især hvide huse kan se snavsede ud. 

DEMIDEKK Brilliant White er en helt ny maling fra Jotun, der er specialud-
viklet til husejere med hvide huse. Malingen er baseret på en ny teknologi, 
der forhindrer snavset i at sætte sig på husets overflade og dermed sørger 
for, at huset holder sig hvidt og smukt i lang tid. Med DEMIDEKK Brilliant 
White er det blevet nemmere at opnå drømmen om et hvidt og perfekt hus.

NYHED!
SPECIALUDVIKLET TIL HVIDE HUSE

Ekstremt smudsafvisende

Meget lange vedligeholdelsesintervaller

Indeholder filmkonserverende midler 
mod overfladeskimmel i malingfilmen

AMA®Teknologi – ekstra beskyttelse 
og lang holdbarhed

FORSIDE:
FACADE: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT
DENNE SIDE:
FACADE: JOTUN 1105 VILLAHVIT

FACADE: JOTUN 1105 VILLAHVIT
TERRASSE: TREBITT 9074 NORDISK TRE

Som farvedesigner i Jotun arbejder jeg 
dagligt med farver til både ude og inde. 
Jeg prøver altid at finde de smukkeste 
farvekombinationer for at kunne give 
dig de bedste råd om farver. 

I dette farvekort til hvide huse får  
du nogle af mine anbefalinger til 
harmoniske, hvide farvevalg. Du får  
tips og råd til valg af hvide farver,  
fra de reneste hvide over gråhvide  
til lune, gul-hvide farver. 

Med de avancerede analyser, vi har, kan 
jeg garantere dig, at både farven og 
malingen tåler påvirkninger fra det 
skandinaviske klima. Når du vælger at 
tone en Jotun farve i et Jotun produkt, 
får du en både æstetisk og holdbar 
farve. Denne garanti kalder vi Jotun 
Farvesikkerhed. 

Jeg vil gerne gøre det nemt og sikkert 
for dig, når du skal vælge farver.  
Tag dig derfor god tid og læs mine 
beskrivelser af de forskellige nuancer.  
Hvid er ikke bare hvid.

Held og lykke med farvevalget!

Nina Klæboe Mørkve 
Interiør- & Farvedesigner
Jotun Decorative Paints 



NEUTRALE OG GRÅ-HVIDE NUANCER

LUNE, HVIDE FARVER 

GUL-HVIDE FARVER 

VARME, HVIDE FARVERSVAGT GYLDENAGTIGE, HVIDE FARVER

JOTUN 
1624 LETTHET

En let gul-hvid farve.
Mere hvid end 

Egghvit og Bomull.

JOTUN 
1622 REFLEKSJON

En grå-hvid farve 
med en rødlig undertone.

JOTUN 
9918 KLASSISK HVIT
En neutral, rent hvid farve.

NYHED!
JOTUN 
1105 VILLAHVIT
En gul-hvid farve med  
en varm undertone.  

JOTUN 
1574 KALKSTEN
En varm, gul-hvid farve. 

JOTUN 
1453 BOMULL
En gul-hvid farve.  
Opleves mere gul  
end Egghvit. Bruges  
ofte som standard hvid  
på fabriksmalede detaljer. 

NYHED!
JOTUN 

10784 SKYGGEHVIT 
En let grå-hvid farve.

Kan virke en anelse kølig.

JOTUN 
471 LYS ANTIKK
En rødlig, beigeagtig 
hvid farve.

TÆNK HELHED
Inden du vælger farve til dit hus er 

det en god idé at træde et skridt 
tilbage og vurdere husets detaljer, 
sokkel, belægning og omgivelser.  

TIP
Udendørs farver opleves  
køligere, lysere og mere  

hvide end indendørs farver.

Ønsker du bløde, hvide farver, skal 
du vælge gyldne og varme nuancer. 

For at få et mere køligt udtryk skal 
du vælge grå-hvide farver.

Du bør betragte farven mod en 
mørk grå eller sort baggrund for at 

få det mest korrekte indtryk af de 
hvide farvers nuancer og lyshed.

Når du har bestemt dig for at male dit hus hvidt, 

er det vigtigt at tage stilling til, hvilken hvid  

farve du skal vælge. De mange hvide nuancer, 

der findes, giver forskellige oplevelser af farven,  

og det kan gøre en stor forskel på et helt hus. 

Den nye DEMIDEKK Brilliant White kan du få  

i alle Jotuns populære, hvide farver.   

HARMONISKE DETALJER
Den hvide farve, du vælger til husets 
facade, bør harmonere med farven 
på detaljerne. Ofte har fx vinduer og 
døre en gul-hvid farve. Tjek derfor 
farvekoden for at få et smukt og 
afbalanceret resultat. 

Fabriksmalede detaljer, som fx 
vinduer og døre leveres ofte i 
farvekoden 1453 Bomull/NCS 
S0502-Y. Hvis du ønsker dit hus så 
hvidt som muligt, anbefaler vi, at  
du også bruger Bomull til facaden. 
På den måde undgår du at få 
detaljer, som ser gule og »snavsede« 
ud. Bomull og Egghvit er også lækre 
til hvide farver som 1376 Frostrøyk 
og 1574 Kalksten.
  
GLEM IKKE SOKLEN    
Husets farvepalet er ikke komplet 
uden en sokkelfarve, der harmonerer 
med resten af huset! Når du vælger 
farve til soklen, bør du tage hensyn 
til både facaden og farven på 
belægningen rundt om huset, hvad 
enten det er sten, asfalt eller grus.  
Tænk helhed!  

HVID ER IKKE BARE HVID

JOTUN 
1376 FROSTRØYK
En lun, grå-hvid farve. 

JOTUN 
1001 EGGHVIT
En gul-hvid farve.
En meget populær farve!

FACADE OG GELÆNDER: 
JOTUN 1001 EGGHVIT

FACADE: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT
SOKKEL: JOTUN 1500 GRAFITTGRÅ

FACADE: JOTUN 1105 VILLAHVIT

FACADE: JOTUN 1001 EGGHVIT

Rigtig gengivelse af farve og kvalitet kan kun garanteres med Jotun produkter, der er tonet med Jotun Multicolor. 
Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som vejledende.

Rigtig gengivelse af farve og kvalitet kan kun garanteres med Jotun produkter, der er tonet med Jotun Multicolor. 
Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som vejledende.



NYHED!

SPECIALUDVIKLET 
TIL HVIDE HUSE

 Der er rigtigt mange, der vælger at male huset i en hvid 
farve. Hvide huse opleves dog ofte at være mere  
krævende med hensyn til vedligeholdelse end huse, der  
er malet i andre farver. Nu gør DEMIDEKK Brilliant White 
det betydeligt nemmere for kvalitetsbevidste husejere at 
holde deres hus hvidt og rent år efter år.  

Ekstremt lav smudsoptagelse: DEMIDEKK Brilliant White 
har en ekstremt lav smudsoptagelse. Produktet er baseret 
på en ny teknologi, der forhindrer smuds og snavs i at 
sætte sig fast på husets overflade.  

Glans og holdbarhed: Moderne teknologi sørger for, at 
både glans og farve bevares. DEMIDEKK Brilliant White 
indeholder effektive pigmenter og vejrbestandige binde-
midler, der giver huset den nødvendige beskyttelse mod 
sollyset.

Tørrer hurtigt: DEMIDEKK Brilliant White tørrer hurtigt,  
og det betyder noget for et effektivt malearbejde. I godt 
vejr kan du nå at male to gange på samme dag.   

Billedet viser, hvor ren DEMIDEKK Brilliant White holder sig  
i forhold til anden maling. Resultatet er en facade, der holder  
sig ren og hvid år efter år.

Omfattende tests viser, at DEMIDEKK Brilliant White 
har den decideret laveste smudsoptagelse.

»Efter omfattende tests har vi fundet frem til en formulering, 
der tager hensyn til de specielle egenskaber, som en kvalitets-
maling til hvide huse skal have. Smudsoptagelsen er meget  
lav og bedre end hos de konkurrenter, vi har testet.«  
Sigve Fjelde, R&D Senior Chemist

Jotun har Nordeuropas største forskningslaboratorium for maling. 
Her måles der glans og farveændring - vigtige egenskaber,  
hvor DEMIDEKK Brilliant White er suveræn.

Smudsoptagelse målt som farveændring – dE
(resultat målt efter 11 uger)
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SKITTOPPTAK MÅLT SOM FARGEENDRING  – DE* (Resultat målt etter 11 uker)

TIL SKANDINAVISKE 
VEJRFORHOLD
Alle Jotuns eksteriør- 
produkter er udviklet, 
testet og produceret i 
Norge. Når du vælger et 
produkt fra Jotun, kan du 
være sikker på, at huset  
får den bedste beskyttelse.  

FACADE: JOTUN 1001 EGGHVIT
TERRASSE: TREBITT 9073 SHIMMERGRÅ

• UDVIKLET
• TESTET
• PRODUCERET



DEMIDEKK Ultimate
•  Huset ser nymalet  

ud i lang tid
• Meget lange vedlige-

holdelsesintervaller
• Suveræn glans-  

og farvestabilitet
• AMA®Teknologi  

– ekstra beskyttelse  
og lang holdbarhed

NYHED!
DEMIDEKK Brilliant White
•  Specialudviklet til 
 hvide huse
• Ekstremt smudsafvisende
• Indeholder skimmel-
 hindrende midler mod 
 overfladeskimmel  

i malingfilmen
• Meget lange vedlige- 

holdelsesintervaller
• AMA®Teknologi – ekstra  

beskyttelse og lang holdbarhed
 

DEMIDEKK Ultimate Vindue
• Får vinduet til at se  

nymalet ud i lang tid
• Meget lange vedlige- 

holdelsesintervaller
• Suveræn glans-  

og farvestabilitet
• Tørrer hurtigt  

– meget fin finish
• AMA®Teknologi 
 – ekstra beskyttelse 
 og lang holdbarhed
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GRUNDING
Løstsiddende maling og 
træfibre fjernes med en 
stålbørste eller en skraber, 
indtil man har fast træ, der 
giver malingen den bedste 
vedhæftning. Bart, rent træ  
grundes med JOTUN Visir. 

TOPSTRØG
Mal to gange med 
DEMIDEKK Brilliant White. 
Malingen tørrer hurtigt,  
så du kan male to gange 
på samme dag.

FORARBEJDE
Vask med JOTUN Kraft-
vask og skyl godt med 
rent vand. Påfør JOTUN 
Træ- og Murrens, der 
skal tørre, inden man 
fortsætter med den 
videre behandling. 

SÅDAN BEHANDLER DU TIDLIGERE MALET TRÆVÆRK:

FACADE: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT

Forhandler
Jotun Danmark A/S
Jernet 6, DK-6000 Kolding 
Tel (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Mailadresse: mail@jotun.dk


