
Værdi: 45 kr

SMUKKE OG HOLDBARE TERRASSEFARVER

Demidekk gør dit træ levende



TERRASSELIV

Livet på terrassen nydes allerbedst, når du ikke skal andet end lige netop det.  

Bare sidde og slappe af og nyde livet under den blå himmel, snakke, dele et  

måltid med dem du holder af eller læse i dagens avis eller en bog.

Men vi må vel indrømme, at oplevelsen ikke er komplet,  

hvis terrassen ikke er nymalet og fin! Klar til udendørs aktiviteter og ikke  

mindst det omskiftelige danske vejr. Dage, hvor solen brænder og dage,  

hvor regnen aldrig synes at ville holde op igen.

Vi ved, at det fugtige og ustabile vejr er kommet for at blive.  

Derfor lancerer vi Demidekk Terrasseolie i en ny og forbedret udgave.  

Demidekk Terrasseolie er nu endnu mere effektiv mod overfladeskimmel  

og tørrer hurtigere. Selv om vejret skulle skifte lige efter,  du har malet terrassen,  

er det skønt at vide, at olien tåler regn allerede en time efter, at du har  

påført den. Og det er nok med kun ét strøg for at få en langvarig og smuk  

beskyttelse, der også fremhæver og bevarer træets naturlige og levende udtryk.

Demidekk Terrasseolie gør arbejdet nemmere. Gør træet rent med  

Demidekk Terrassefix, der også fjerner resterne af gammel træolie eller  

anden transparent behandling. Når terrassen er tør, påføres Demidekk  

Terrasseolie i den ønskede farve. Det store udvalg af farver  

gør det nemt for dig at finde en farve, som du vil trives 

med og som passer til dit hus.

Held og lykke med projektet og nyd sommeren!

Nina Klæboe Mørkve

Skandinavisk farvechef i Jotun



Rigtig farvegengivelse garanteres kun ved brug af Jotun produkter, der er tonet med Jotun Multicolor. Farven på træet og dets sugeevne vil påvirke farvens udseende. Farveprøverne skal derfor betragtes som vejledende.  

FORSIDE: 
TERRASSEGULV: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ
LÆHEGN: DEMIDEKK 90001 FJELLBRIS

DENNE SIDE: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART



TERRASSE: DEMIDEKK 9073 SHIMMERGRÅ 
VÆG: JOTUN 1001 EGGHVIT

Rigtig farvegengivelse garanteres kun ved brug af Jotun produkter, der er tonet med Jotun Multicolor. Farven på træet og dets sugeevne vil påvirke farvens udseende. Farveprøverne skal derfor betragtes som vejledende.  



Når du skal vælge farve til din terrasse, er det bedst at tage udgangspunkt 

i farven på huset. Det vil give en fin udendørs helhed. Vurdér også hvilken 

farve, der passer bedst sammen med husets arkitektur og omgivelserne. 

Men det vigtigste er at vælge den farve, som du ved, at du vil trives med  

– en farve, der hjælper dig med at skabe den rigtige atmosfære for  

sommerens udeliv.     

RÅD OM FARVER

HELHED  –  RO  –  HARMONI

DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE

DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

DEMIDEKK 90000 TERRASSEBRUN



Alle Demidekk Terrasseolie farver passer godt til 

skandinavisk arkitektur, kulturlandskab og natur.  

I dette farvekort finder du tolv specielt udvalgte  

og flotte farver at vælge imellem. Farver, der gør 

træet smukkere og samtidig beskytter det.

Du kan se flere farver og opstrøgsprøver hos vores 

forhandlere.

FARVER

NATURLIGE  –  TRANSPARENTE  –  MODERNE

DEMIDEKK 90000 TERRASSEBRUN

Rigtig farvegengivelse garanteres kun ved brug af Jotun produkter, der er 
tonet med Jotun Multicolor.  Farven på træet og dets sugeevne vil påvirke  
farvens udseende. Farveprøverne skal derfor betragtes som vejledende.  

        DEMIDEKK 9050 STRÅ / En lys, gylden-beige farve

DEMIDEKK 0623 BURMATEAK / En gylden, orangerød farve

DEMIDEKK 0676 TJÆREBRUN / En gylden-brun farve

DEMIDEKK 90000 TERRASSEBRUN / En varm, mørkebrun farve



DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ / En lys, grå-beige farve

DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE / En varm, mellembeige farve

DEMIDEKK 9052 EKSOTISK TRE / En varm, mellembrun farve

DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ / En mørk, grågylden farve

DEMIDEKK 9073 SHIMMERGRÅ / En kølig, lys grå farve

DEMIDEKK 9710 TERRASSEGRÅ / En mellemgrå farve

DEMIDEKK 90001 FJELLBRIS / En varm, grålig farve

DEMIDEKK 90002 GRÅSVART / En varm, grålig farve



TERRASSE: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ 
LÆHEGN: DEMIDEKK 90001 FJELLBRIS

Rigtig farvegengivelse garanteres kun ved brug af Jotun produkter, der er tonet med Jotun Multicolor. Farven på træet og dets sugeevne vil påvirke farvens udseende. Farveprøverne skal derfor betragtes som vejledende.  



NY OG FORBEDRET

EKSTRA BESKYTTELSE MOD OVERFLADESKIMMEL – TØRRER HURTIGT

Det fugtige og ustabile vejr er kommet for at blive, derfor kan du nu få 

Demidekk Terrasseolie i en ny og forbedret udgave. Med kun ét strøg  

beskyttes dit træ mod det omskiftelige danske vejr og samtidig fremhæves  

og bevares det naturlige udtryk.  

Ny DEMIDEKK Terrasseolie 

giver endnu bedre  

beskyttelse mod  

overfladeskimmel.

Ny DEMIDEKK Terrasseolie 

tørrer hurtigt. En nyolieret 

overflade tåler regn en 

times tid efter påføring.

DEMIDEKK 90000 TERRASSEBRUN



DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE



1. På tidligere behandlede overflader fugtes træet med koldt vand og 

påføres Demidekk Terrassefix (undgå at terrassefixen fordamper ved evt. 

at dække den med tynd plastfolie). 2. Lad det virke i ca. 20 min. og skrub 

godt. Gentag behandlingen, hvis træet er meget snavset, eller der har 

været påført flere lag olie. 3. Skyl godt, da rester af Demidekk Terrassefix 

på træet kan forringe oliens kvalitet og levetid. 4. Når træværket er tørt, 

påføres Demidekk Terrasseolie, 1–3 brædder ad gangen, i hele brættets 

længde. Påfør ét strøg og tør den overskydende olie af med en tør, fnugfri 

klud. Olien må ikke danne en film på overfladen. Hvis du skal behandle nyt 

træ, skal du blot behandle træet med Demidekk Terrasseolie som beskrevet 

under punkt 4. 

1. 2.

3. 4.

NEMT

RENS  –  SKRUB  –  SKYL  –  PÅFØR



DEMIDEKK Brilliant
WHITE

DEMIDEKK
ULTIMATE

DEMIDEKK Ultimate
HELMAT

DEMIDEKK Ultimate
VINDUE

DEMIDEKK
TERRASSEOLIE

• Specialudviklet til hvide huse
• Ekstremt smudsafvisende
• Indeholder skimmelhindrende  

midler mod overfladeskimmel 
• Meget lange vedligeholdelsesintervaller
• AMA® Teknologi – ekstra beskyttelse  

og lang holdbarhed 

• Elegant og naturlig overflade
• Huset ser nymalet ud i lang tid
• Meget lange vedligeholdelsesintervaller 
• Suveræn glans- og farvestabilitet
• AMA® Teknologi – ekstra beskyttelse  

og lang holdbarhed

• Huset ser nymalet ud i lang tid
• Meget lange vedligeholdelsesintervaller 
• Suveræn glans- og farvestabilitet
• AMA® Teknologi – ekstra beskyttelse  

og lang holdbarhed

• Får vinduet til at se nymalet ud i lang tid
• Meget lange vedligeholdelsesintervaller
• Suveræn glans- og farvestabilitet
• Tørrer hurtigt med en fin finsh
• AMA® Teknologi – ekstra beskyttelse  

og lang holdbarhed

• Specialolie til terrasser, trapper, 
hegn mv. af imprægneret træ

• Ekstra beskyttelse mod 
overfladeskimmel

• Tørrer hurtigt og minimerer  
revner i træet

• Lang holdbarhed

DEMIDEKK
CLASSIC

• Giver træet et klassisk udseende
• Virkelig god farve- og glansholdbarhed
• Tørrer hurtigt
• Lange vedligeholdelsesintervaller

Forhandler

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

RÆKVÆRK: JOTUN 1001 EGGHVIT
TERRASSE: DEMIDEKK 9073 SHIMMERGRÅ
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Demidekk Terrasseolie gør dit træ levende


