JOTUN

PROFF
– PROFFENS
STØTTESPILLER

INNHOLD

PROFFENS

STØTTEAPPARAT
Alle proffer trenger et støtteapparat
for å være effektive og kunne utføre en
god jobb. Jotun er ditt støtteapparat.
Som Jotun proffkunde har du et solid
team i ryggen som er oppdatert og
tilgjengelig for deg. Vår kompetanse
kommer deg til gode.
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8. NYHET!
		DRYGOLIN Nordic
		 Extreme Vindu og dør

NORGES LEDENDE PRODUSENT
AV MALING OG PULVERLAKKER
Jotun-konsernet har sitt hovedkontor i Sandefjord og er
inndelt i fire forretningsområder: Decorative paints,
Marine coatings, Protective coatings og Powder coatings.
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Konsernet er på flere områder blant de
ledende selskapene i verden. Ved utgangen
av 2020 besto Jotun av 64 selskaper,
40 produksjonsanlegg på alle kontinenter
og var representert i over 100 land.
Jotun produserer kjente merkevarer som
Lady, Sens, Drygolin, Optimal, Trebitt og
Jotaproff, og har kontinuerlig fokus på
innovasjoner og kvalitet på maling til
forbruker og den profesjonelle maleren.
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JOTAPROFF DYNAMIC

EKSTREMT
EFFEKTIV

JOTAPROFF Dynamic er en nyhet som er
produksjonseffektiv, kostnadseffektiv og etterlater seg
en fin finish. Dermed kan du få gjort mer på kortere
tid, ha effektiv produksjon med mindre anstrengelser
og overlevere et resultat med god kvalitet som du kan
være stolt av.

Nyheten JOTAPROFF Dynamic
er en helt ny matt veggmaling
som sparer deg for både tid og
penger. Den er ekstremt effektiv
å påføre, lett å fordele, tørker
raskt og gir god utflyt på veggen.
Dermed gir JOTAPROFF Dynamic
deg økt effektivitet på ditt
prosjekt.
Lett å rulle og tørker raskt
Dekker godt
Vaskbar
Fin overflate finish

ØKT EFFEKTIVITET
JOTAPROFF Dynamic er en nyhet som gir økt effektivitet
på ditt prosjekt. Den er ekstremt effektiv å påføre, lett å
fordele og gir en god utflyt på veggen. Det gjør at
jobben går raskt og du kan produsere jevnt uten store
anstrengelser. Nyheten tørker dessuten raskt, slik at du
effektivt kan få til to strøk på samme dag eller før lunsj.
Produktet har god dekkevne til underlaget og gode flekkegenskaper, som en følge av at den har en lav og jevn
greng. Overflaten er også fin og glatt som gjør at den er
lett vaskbar uten fargeavsmitting og oppglansing.
Produktet presterer godt i vaskeklasse 2 etter ISO 11998.
På grunn av den lave sideglansen kan den benyttes både
på vegg og til tak.
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FIN FINISH PÅ VEGGEN
JOTAPROFF Dynamic gir et fint matt utrykk uten gjenskinn
på veggen, ved at den har en lav sideglans. Den matte
malingen gir en god fargegjengivelse på veggen med en
fin overflatestruktur med lite greng. Det er lett å få det
fint uten rullegater og skjolder på veggen. Den gir enkelt
et fint sluttresultat på veggen som du kan overlevere med
stolthet.
Vi har testet denne bredt på profesjonelle malere over
hele landet og i øvrig Skandinavia og vi har fått mange
gode tilbakemeldinger. De kommenterer blant annet at
den er: Effektiv og lett å påføre. God å jobbe med.
Utrolig flott i overflaten og gir et flott jevnt sluttresultat.
Har en riktig god dekkevne og fungerer også godt i taket.

5

DRYGOLIN COLOR EXPERT

NYTT
EKSTERIØR
FARGEKART

EKSTREM
FARGEHOLDBARHET

Årets nye eksteriør fargekart
hjelper deg å skape en personlig
og helhetlig fargepalett utendørs.

Nyheten Drygolin Color Expert er en
høykvalitets eksteriør maling, med
ekstrem farge- og glansholdbarhet.
Malingen er også BREEAM godkjent
og svanemerket.

•
•
•
•
•

Vi blir stadig mer opptatt av å skape en
helhetlig fargepalett utendørs.
Fargen på fasaden skal fungere
harmonisk med farger på vinduer, dører,
detaljer, grunnmur og eventuelt terrasse
og uteplass. Derfor presenteres alle
våre utendørsfarger med anbefalte
kombinasjonsfarger. Om du har sett for
deg en nøytral palett, eller ønsker det
en mer fargerik fremtoning, vil dette
fargekartet hjelpe deg frem til vakre
fargekombinasjoner, som varer lenge.

Vakkert, avdempet silkematt utseende
Selvrensende
Spesielt effektiv mot svertesopp og alger
Effektiv påføring – effektiv tørketid
Langvarig beskyttelse

Fargene finnes også i JOTUN Fargesenter
Inne i butikk og som en add-on til tegneprogrammene ArchiCAD og REVIT.
Last disse ned fra våre nettsider.

Med sin «Longlasting Color Technology leverer produktet
ekstrem fargeholdbarhet og langvarig beskyttelse. Den
effektive og spesielle kombinasjonen av råstoffer gjør at
DRYGOLIN Color Expert leverer i særklasse på fargeholdbarhet. Fargen holder seg ren og fargesterk i mange år.
DRYGOLIN Color Expert har en vakker avdempet silkematt
glansgrad og er den første silkematte DRYGOLINen i markedet. Den silkematte 25 glansen gir mindre gjenskinn og
dermed en dempet fargeopplevelse der fargene fremstår
som mer roligere og jevnere, samt at sterke farger oppleves
som mykere.
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Nyheten er selvrensende som bidrar til langvarig beskyttelse
ved at det er enkelt å vaske bort skitt, og smuss skylles bort
når det regner. Dette bidrar til et nymalt og rent utseende
over tid.
Produktet inneholder effektive biocider som gir langvarig
beskyttelse, slik at svertesopp og alger vil ha vanskeligere for
å feste seg.
DRYGOLIN Color Expert har både effektiv påføring og kort
tørketid slik at man rekker to strøk på en dag. Produktet kan
påføres både med pensel, rull eller effektivt med sprøyte.
Med DRYGOLIN Color Expert får du et høykvalitetsprodukt
med ekstrem fargeholdbarhet, vakker avdempet silkematt glans, selvrensende egenskaper, effektiv effekt mot
svertesopp og alger- alle produktegenskaper som leverer
langvarig beskyttelse og forskjønnelse på ditt prosjekt.
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DRYGOLIN NORDIC
EXTREME VINDU & DØR

3-I-1 ALT I ETT

VASKER ENDA
RENERE

VÅR SUVERENT
BESTE TIL
VINDU OG DØR

Det nye vaskemiddelet rengjør
enda bedre enn dagens variant,
men har beholdt egenskapen
med langtidsvirkende effekt
med sopp- og algefjerner. Den
har ulik blandingsforhold etter
ønsket bruk

Nyheten DRYGOLIN Nordic
Extreme vindu & dør gir en helt
overlegen beskyttelse.

Den unike Extreme-teknologien sammen med de suverene
produktegenskapene gjør at DRYGOLIN Nordic Extreme vindu &
dør holder lengst.

Den unike Extreme-teknologien
sammen med de suverene
produktegenskapene gjør at
produktet holder lengst. Det nye
vindu og dør produktet tester godt på
vindusomrammingene med listverk ned
til vannbrettet og er vannavvisende
regnsikker allerede etter 1 time.

• Ekstrem farge- og
glansholdbarhet
• Selvrensende
• Vannavvisende – regnsikker
på 1 time
• Suverene påføringsegenskaper
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Produktet har en oljeglans 50 og
de samme fantastiske farge- og
glansegenskapene som vegg produktet.
DRYGOLIN Nordic Extreme vindu & dør
er markedets første selvrensende vindu
og dør maling. Den har dermed svært
lavt skittopptak slik at svertesopp og
skitt har vanskeligere for å feste seg,
og smuss skylles bort når det regner.

Dette bidrar til et varig nymalt og rent
utseende. I tillegg er malingen tilsatt
effektive biocider som gir beskyttelse
mot sopp og algeangrep.
DRYGOLIN Nordic Extreme vindu & dør
er spesialformulert for god kantdekk
og flyt, slik at det er lett å lykkes på
vinduer. Den hefter også godt på
høvlet treverk og gir en jevn overflate
som sikrer et flott sluttresultat.
Produktet har også rask tørk slik at man
unngår sammenlimte vinduer.
DRYGOLIN Nordic Extreme vindu & dør
er det beste vindu og dør produktet
Jotun har tatt frem- noensinne.

Kraftvask
• Klargjør overflaten før maling
og beising
• Blandingsforhold 1:10
Husvask
• Husvask og utendørs
vedlikeholdsvask
• Blandingsforhold 1:15
Soppfjerner
• Desinfiserende og
langtidsvirkende effekt mot
sopp og algevekst

Vasker enda renere
• Kraftig spesialvask- klargjør
for maling/beising ute
• Universal utevask for enklere
vedlikehold
• Langtidsvirkende effekt mot
sopp og alger
• Mange bruksområder

Før og etter resultat
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EFFEKTIVITET

EFFEKTIVITET

VI HJELPER
DEG Å
LYKKES

KVALITETSPRODUKTER

I en hektisk proffhverdag
er det viktig å ha kvalitetsprodukter, gode verktøy,
støtte og support.

Med Jotuns kvalitetsprodukter
kan du være sikker på at du
får et flott sluttresultat du kan
være stolt av. Jotun har tilpasset emballasjen for å sikre
ytterligere effektivitet.
Vi leverer stor emballasje
på enkelte lim- og sparkelprodukter, og 100 liter
i utvalgte malinger.

SPARKEL 15 LITER SEKK
JOTUN Sparkel Gipsplate fin
JOTUN Sparkel Vegg & tak medium
JOTUN Sparkel Maskinsparkel fin
JOTUN Sparkel Sandsparkel
JOTUN Prosjektsparkel
LIM 15 OG 30 LITER
JOTUN Lim sprøyte

OPTIMALISERING AV ARBEIDSDAGEN

MALING
TIPS!

Med Jotun får du et team i ryggen som er kontinuerlig
oppdatert og tilgjengelig for deg. Vi jobber målrettet
for å finne gode løsninger som sikrer effektivitet, lønnsomhet og gir deg fornøyde kunder.

DETTE EFFEKTIVISERER
ARBEIDSDAGEN

ET EKSEMPEL:
Arbeidsuke: 37,5 timer
Timesats: 450,Fortjeneste: 20% av timesatsen
Antall arbeidsdager per år: 227

•
•
•
•
•
•
•

Bevisste produktvalg
Gode rutiner
God vareflyt
God planlegging
Maskinelt utstyr
Effektiv stor emballasje
Ryddig byggeplass

Stor emballasje
100 L

VEGG

TAK

JOTAPROFF Prosjekt Vegg & tak

JOTAPROFF 02

JOTAPROFF PVA 07

JOTAPROFF Primadekk 02

JOTAPROFF PVA 20

JOTAPROFF Prosjekt Vegg & tak

JOTAPROFF Akryl 07

JOTAPROFF Prosjekt støvbinder klar
JOTAPROFF Prosjekt støvbinder hvit

HVIS EN MANN SPARER

10 MINUTTER
PER DAG

30 MINUTTER
PER DAG

60 MINUTTER
PER DAG

Frigjør en mann per år

5 dager

15 dager

6 uker

JOTAPROFF Akryl 25

Økning i omsetning per år

17 025,-

51 075,-

102 150,-

JOTAPROFF Prima clean

Økning i fortjeneste per år

3 405,-

10 215,-

20 430,-

JOTAPROFF Prima air
SENS Vegg/panel/list 07
JOTAPROFF Prosjekt støvbinder klar

TRE OG PANEL
SENS Vegg/panel/list 07

JOTAPROFF Prosjekt støvbinder hvit
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SPARKEL

SUVERENE
BRUKSEGENSKAPER
– FLOTT
RESULTAT
Jotuns sparkel har suverene
bruksegenskaper som bidrar
til et jevnt underlag for videre
behandling og et pent sluttresultat.

JOTUN Sparkel
Gipsplate fin

JOTUN Sparkel
Vegg & tak medium

JOTUN Sparkel
Medium pluss 10 L

JOTUN Prosjektsparkel

JOTUN Maskinsparkel fin

15 L spann og sekk

15 L sekk og spann

JOTUN Sparkel Gipsplate
fin er en lett sparkelmasse
som gir en fin og jevn
overflate.

JOTUN Sparkel Vegg & tak
medium er en allround
sparkel som brukes til å helsparkle eller utjevne flater.
Kan sparkles ut i tykkelsen
0-4 mm uten sprekkdannelse.

JOTUN Sparkel Medium
pluss brukes til å hel- og
flekksparkling av ujevne
flater, og fungerer
ypperlig på tidligere
malte flater. Kan sparkles
ut i 0-4 mm tykkelse uten
sprekkdannelse.

JOTUN Prosjektsparkel er
en medium sprøytesparkel
til effektiv hel- og flekksparkling av ujevne flater.
Kan sparkles ut i tykkelsen
0-7 mm uten sprekkdannelse.

JOTUN Maskinsparkel
fin er en lett, fingradert
sparkelmasse spesielt egnet for maskinell påføring.

0,4 L, 10 L og 15 L

Produktegenskaper:
• Suveren å påføre
• God til strimling
• Meget god slipbarhet
• Finnes i 15 liter sekk
tilpasset maskinell 		
påføring
Bruksområder:
Skjøt- og flekksparkling på
gipsplater og andre bygningsplater. Brukes sammen
med JOTUN Sparkelremse
papir ved strimling.
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0,4 L, 10 L og 15 L

Produktegenskaper:
• Ekstremt gode påføringsegenskaper
• Gode fyllegenskaper
og lite krymp
• God slipbarhet
• Finnes i 15 liter sekk til		
passet maskinell påføring
Bruksområder:
Utjevning av betong, lettbetong, puss, gipsplater,
bygningsplater og gammel
tapet.

Produktegenskaper:
Spesialist på tette underlag
• Minimalt med porer
• Gode påføringsegenskaper
• Gode fyllegenskaper
• Suveren slipbarhet
Bruksområder:
Hel- og flekksparkeling
av betong, sement, gipsplater, puss og tidligere
malte flater.

Produktegenskaper:
• Ekstremt effektiv
å påføre
• Lett å fordele
• Suveren å slipe
Bruksområder:
Hel- og flekksparkling av
betong, lettbetong, puss,
gipsplater og bygningsplater.

Produktegenskaper:
• Lite sig og krymp
• Gode påføringsegen		
skaper
Bruksområder:
Flekk- og helsparkling
av bygningsplater, puss,
betong og lettbetong.
Egnet til strimling.

For full oversikt over
JOTUNS sparkelsortiment,
gå inn på jotun.no/proff

JOTUN Sandsparkel sprøyte

JOTUN Rullesparkel 10 L

JOTUN Sparkel
grove underlag

JOTUN Sandsparkel
sprøyte er ferdig til bruk
og benyttes til sprøyting for å oppnå en jevn
overflate.

JOTUN Rullesparkel er en
lettsparkel beregnet for
påføring med rull.
Kan sparkles i 0-4 mm
tykkelse uten sprekkdannelser.

JOTUN Sparkel grove underlag oppfyller høye krav til
fyllegenskaper ved helsparkling og ved sparkling
av skader og fordypninger.
Kan sparkles i 0-30 mm
tykkelse uten sprekkdannelse.

15 L sekk

Produktegenskaper:
• Enkel å påføre
• Hefter meget godt selv
til stålglattet betong
Bruksområder:
Sprøyting av lettbetong,
puss og betong.

Produktegenskaper:
• Enkel å påføre
• Minimal krymp
• God på flekksparkling
av mindre skader og
fordypninger
Bruksområder:
Helsparkling av betong,
lettbetong og glassfiberstrie. Skjøtesparkling av
gipsplater og andre
bygningsplater.
Egnet til strimling.

3 L og 10 L

Produktegenskaper:
• Gode fyllegenskaper
• Minimal krymp
• God slipbarhet
Bruksområder:
Lettbetong, betong, puss,
teglsteinsvegger og grove
underlag.
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GRUNNING

TAK

RIKTIG
GRUNNING
TIL RIKTIG
UNDERLAG

FOR FLOTTE
HIMLINGER
Jotuns takmalinger har gode
påføringsegenskaper og sikrer
tak med flott finish.
Enkle å påføre og gir et vakkert,
skjoldfritt resultat.

Jotuns helhetlige grunningsserie tilbyr tre grunninger,
spesielt tilpasset ulike underlag, som gir det beste grunnlaget for videre behandling.

JOTUN Kvist- og
Sperregrunning

JOTUN Heftgrunning universal*

JOTUN Grunning
for tapet 3 L og 10 L

JOTUN Superheft

JOTUN Kvist- og Sperregrunning er en grunning
med spesielt sperrende
effekt. Ny ekstern test er
gjennomført og JOTUN
Kvist- og sperregrunning
er fortsatt Best-i-test.

JOTUN Heftgrunning universal er en grunning med god
heft til alle typer underlag.

JOTUN Grunning for tapet
sikrer et godt resultat på
tidligere tapetsert flate.

Produktegenskaper:
• Hefter godt
• Tørket raskt
• Lett å slipe
• Lukter lite

Produktegenskaper:
• Luktsvak
• Fyller godt
• Hindrer blærer og
oppreisning av skjøter

JOTUN Superheft er en
spesialgrunning som hefter
godt til spesielt vanskelige
underlag og kan benyttes
ved lave temperaturer.

Bruksområder:
Alle typer underlag.

Bruksområder:
Tekstil- og papirtapet, overmalbar glassfiberstrie og ny
miljøtapet.

0,68 L, 2,7 L og 9 L

Produktegenskaper:
• Kvistlakk og grunning
i ett
• Isolerer kvister og
misfarget underlag
• Sperrer nikotin, sot
og kvister

0,68 L, 2,7 L og 9 L

* Ikke egnet veggsparkel/
skjøtesparkel

0,68 L og 2,7 L

Produktegenskaper:
• Suvern heft til underlaget
• Problemløser for
vanskelige underlag
• Lett å slipe
Bruksområder:
Alle typer underlag, men
spesielt egnet på harde/
glatte underlag.

JOTAPROFF Primadekk 02

JOTAPROFF PVA 02

Sens Tak 02

JOTAPROFF Primadekk er vår aller
beste takmaling for proffene.

JOTAPROFF PVA 02 er en vanntynnet
PVA takmaling som gir et flott matt
utseende.

Sens er anbefalt og utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Produktegenskaper:
• Lett å påføre
• Tørker raskt
• Dekker godt
• Enkel å påføre

Produktegenskaper:
• Trygg fra første strøk
• Ingen malingslukt
• Ingen skadelig emisjon
• Fint, jevnt resultat

Bruksområde:
Puss, betong og takplater.

Bruksområder:
Puss/betong og takplater.

3 L, 10 L og 100 L

Produktegenskaper:
• Særdeles god dekkevne
• Skjoldfritt resultat
• Meget gode flekkegenskaper
Bruksområder:
Puss, betong og takplater.

3 L, 10 L og 100 L

3 L og 10 L

Bruksområder:
Alle flater med behov for
sperrende/isolerende effekt.
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LIM

VEGGBEKLEDNING

SUVEREN
HEFT

SLITESTERK
OG ENKEL
Å LEGGE

JOTUN Lim sortiment dekker de
fleste underlag og oppsett som
en proff møter i hverdagen.

JOTUN Slett Vegg Forgrunnet
og JOTUN Glassfiberstrie
er gode alternativer til både
private og offentlige bygg.
Begge er slitesterke, enkle
å legge og sørger for et likt
innsug på hele veggflaten
ved overmaling.
For full oversikt over Jotuns veggbekledningssortiment, gå inn på jotun.no/proff

JOTUN Slett Vegg
Forgrunnet

JOTUN Lim standard

JOTUN Lim Ekstra

JOTUN Lim sprøyte

Produktegenskaper:
• Lett å påføre
• God heft
• Gir minimalt med søl
• Enkelt å justere tapeten

Produktegenskaper:
• Suveren heft
• Limer raskt
• Holder godt på tyngre tapeter
• Spruter lite

Produktegenskaper:
• Effektiv påføring med sprøyte
• God heft
• Lett å fordele

Bruksområder:
For oppsetting av glassfiberstrie,
lett tapet og cellulose/polyestervev
på underlag som gipsplater, puss,
sandsparkel, tidligere malte flater,
papirtapet og vinyltapet med papirbakside.

Bruksområder:
Lim for oppsetting av glassfiberstrie,
tekstil- og vinyltapet, kan brukes på
underlag som trefiber, spon- og gipsplater, puss, sandsparkel, tidligere
malte flater, papirtapet og vinyltapet
med papirbakside.

5 L og 15 L
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1 L, 5 L og 15 L

15 L og 30 L

Bruksområder:
Lim for oppsetting av glassfiberstrier,
lett tapet og cellulose/polyestervev
på underlag som trefiber-, sponog gipsplater, puss, sandsparkel,
tidligere malte flater, papirtapet og
vinyltapet med papirbakside.

JOTUN Glassfiberstrie
JOTUN Glassfiberstrie er overmalbar
vev av holdbart materiale, som er enkelt
å male og gir veggen struktur.

JOTUN Slett Vegg Forgrunnet er en
overmalbar umønstret vev av cellulose/
polyester.
Forgrunningen er påført i bad.
Det sikrer en jevn påføring og gjør
at veven kan monteres på begge sider.

Produktegenskaper:
• Gode armerende egenskaper
• Gir en slitesterk overflate
• Dekker små ujevnheter i underlaget
• Rask å montere

Produktegenskaper:
• Enkel å montere
• Gir pene skjøter og flott slett
utseende
• Ferdig grunnet
• Bretter lar seg lett slette ut
• Gode armerende egenskaper

Bruksområder:
Slette vegger og tak.
Glassfiberstrien kan festes på gipsplater samt malte, tapetserte og
pussede overflater.

Bruksområder:
Kan benyttes på slette tak og vegger.
Kan festes på gipsplater og andre
bygningsplater, samt malte, tapetserte
og pussede overflater.
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SLETT VEGG

SUVERENT
SLUTTRESULTAT
JOTUNS malinger for slette
vegger har gode påføringsegenskaper og gir flott
sluttresultat.

JOTAPROFF er maling for interiør og eksteriør
som er testet og utviklet av malere for malere
i Skandinavia. Serien fokuserer på høy kvalitet
og egenskaper som er viktige for proffen.
Alle malingene er tilpasset maskinell påføring.

JOTAPROFF
Prima clean 05

JOTAPROFF
Prima air

JOTAPROFF
Akryl

JOTAPROFF
Dynamic

JOTAPROFF PVA

LADY Pure Color

Sens vegg/panel/list

JOTAPROFF Prima clean 05 er
en matt (05) ren akrylmaling
som er perfekt der det stilles
høye krav til vaskbarhet og
slitestryke, som for eksempel
offentlige bygg, hoteller,
restauranter, nærings- middel industrien ol. Gir et varig,
flott og matt utseende.

JOTAPROFF Prima air er en
matt (05) ren akrylmaling,
som allerede under påføring
har lave emisjoner og svak
lukt. Dette sikrer et godt
arbeidsklima uten at det går
på bekostning av kvalitet.

JOTAPROFF Akryl er en
slitesterk ren akrylmaling
og finnes i glansgradene
07 og 25.

JOTAPROFF Dynamic er en
effektiv matt veggmaling
som også kan benyttes i
taket.

Lady Pure Color er vår
vakreste veggmaling
noensinne.

Produktegenskaper:
• God slitestyrke
• Meget god heftevne
• Lett å rulle og tørker 		
raskt
• Flott overflate finish
• Gode sprøyteegenskaper
• Tørker raskt

Produktegenskaper:
• Lett å rulle
og tørker raskt
• Dekker godt
• Vaskbar
• Gir en fin
overflate finish

JOTAPROFF PVA er en
av våre bestselgende
malinger og finnes i
glansgradene 05, 07
og 20.

Sens er anbefalt og utviklet
i samarbeid med Norges
Astma- og Allergiforbund
(NAAF) og finnes i glansgradene 07 og 30.

2,7 L og 9 L

Produktegenskaper:
• Ekstremt høy slitestyrke
• Flekkavvisende og suveren
vaskbarhet
• Matt skjoldfri finish
Bruksområder:
Puss/betong, bygningsplater,
glassfiber og tapet. Veggflater der flatens vaskbarhet,
overflatefinish og overflatestyrke er viktig.
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JOTAPROFF

2,7 L, 9 L og 100 L

Produktegenskaper:
• Lukter minimalt
• Suverene
påføringsegenskaper
• Flott matt finish
• Eurofins indoor Comfort
Gold sertifisert
Bruksområder:
Puss/betong, bygningsplater,
glassfiber og tapet.

2,7 L, 9 L og 100 L

Bruksområder:
Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet.

2,7 L, 9 L og 100 L

0,68 L, 2,7 L og 9 L

0,68 L, 2,7 L, 9 L og 100 L

2,7 L og 9 L

Bruksområder:
Puss/betong, bygningsplater,
glassfiber og tapet.

Produktegenskaper:
• Lett å påføre
• Spruter lite
• Dekker godt
• Fin overflate finish
Bruksområder:
Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og
tapet.

Produktegenskaper:
• Supermatt eksklusivt 		
utseende
• Slitesterk og ripefast
• Tørker raskt
• Har dekkgaranti
• Unik fargeopplevelse
Bruksområder:
Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet.

Produktegenskaper:
• Trygg fra første strøk
• Ingen malingslukt
• Ingen skadelig emisjon
• 3i1 – Fint, holdbart
resultat
Bruksområder:
Puss/betong, bygningsplater,
glassfiber, tapet, trepanel på
vegg/tak og listverk.
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TRE OG PANEL

PROSJEKT OG
EFFEKTIVITET

EFFEKTIV
BEHANDLING
AV TREVERKET

På store byggeprosjekter er en
effektiv hverdag viktig for deg.
I JOTAPROFF-serien har vi
prosjektmalinger spesielt tilpasset store prosjekter.
Blant annet har vi malingstyper
som kan brukes både på vegg
og tak, og som kan både rulles
og sprøytes. Du kan dermed øke
effektiviteten og spare tid og
penger.

JOTUNS tre og panel sortiment
gjør det enkelt og raskt å oppnå
suveren finish og farge på
panel, dør, listverk og detaljer.

JOTAPROFF Prosjekt
vegg & tak

JOTAPROFF Prosjekt
støvbinder hvit

JOTAPROFF Prosjekt
støvbinder klar

LADY Supreme
Finish

LADY Interior
Finish

LADY Pure Nature
Interiørbeis 0,68 L

LADY Pure Nature
White

JOTAPROFF Prosjekt vegg & tak er en
prosjektmaling for både vegg og tak,
utviklet for å effektivisere hverdagen
på store byggeprosjekter.

JOTAPROFF Prosjekt støvbinder hvit
er en hvitpigmentert matt maling
som forsegler og gjør at underlag
som mur, puss og betongflater ikke
støver eller forurenser, samtidig som
behandlingen gjør overflaten lysere.

JOTAPROFF Prosjekt støvbinder klar
er en matt transparent støvbinder til
innendørs bruk. Kan benyttes til både
himlinger og vegger av betong og
puss eller der man ønsker et
transparent matt utseende.

LADY Supreme Finish er
vår beste maling for tre og
panel og finnes i glansgradene 05, 15, 40 og 80.

LADY Interior Finish gir et
vakkert panel og finnes i
glansgradene 10 og 40.

LADY Pure Nature Interiørbeis er en naturlig vakker
interiørbeis som forskjønner
og fargesetter treverk.

LADY Pura Nature White er
en hvit interiørbeis som gir
en naturlig vakker, matt
finish som fremhever og
lysner treverket.

Produktegenskaper:
• Forsegler betongoverflater
• Rask tørketid
• Lysner overflaten

Produktegenskaper:
• Transparent utseende
• Effektiv påføring
• Tørker raskt

Bruksområder:
Både vegg og himlinger der det
er reduserte krav til tekniske
egenskaper.

Bruksområder:
Både vegg og himlinger av betong,
puss og andre mineralske underlag.

9 L, 10 L og 100 L

Produktegenskaper:
• Kan brukes både på vegg og tak
• Tørker raskt – overmalbar etter
én time
• PVA maling med akryl
• Effektiv påføring
• Et rimelig og godt alternativ
Bruksområder:
Både vegg og tak.Puss, betong,
sandsparkel, glassfiberstrie etc.
Blank nok til vegg – matt nok til tak.
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10 L og 100 L

10 L og 100 L

0,68 L og 2,7 L

Produktegenskaper:
• Suveren utflyt som gir
vakkert resultat på
detaljer
• Ekstremt slitesterk
• Best i test – malerens 		
favoritt
Bruksområder:
Panel, listverk, møbler,
dører og vindusposter.

2,7 L og 9 L

Produktegenskaper:
• To strøk på en dag
• Luktsvak
• Gulner ikke
Bruksområder:
Listverk, dører, vinduer
og trepanel på vegg og
i tak.

og 2,7 L

Produktegenskaper:
• Forskjønner treverket
• Motvirker gulning
• Enkelt å få et vakkert
og jevnt utseende
Bruksområder:
Ubehandlet treverk (viktig
å rense gulnet treverk godt
først).

0,68 L og 2,7 L

Produktegenskaper:
• Enkel å påføre og drypper
ikke – perfekt til tak
• Gir lyst og vakkert tre
• Bevarer utseende over tid
Bruksområder:
Ubehandlet treverk på vegg
og tak (viktig å rense gulnet
treverk godt først).
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JOTAPROFF
EKSTERIØR

VÅTROM
TG 2331

SIKRER
STRENGE
KRAV

SPESIELT FOR
PROFFENE
JOTAPROFF eksteriør er en serie
eksteriørmalinger som har alle
egenskaper som er viktig for
deg som proff. Malingene har
en svært konkurransedyktig pris
uten å gå på bekostning av
kvalitet.

JOTUN våtromsystem er
testet og sertifisert i henhold
til de ekstreme kravene som
stilles til et våtrom. Systemet
beskytter mot fukt og sopp
samtidig som det er enkelt
å vedlikeholde. Produktet
inngår i Jotuns godkjente
våtromssystem.

JOTUN Sparkel
våtrom

JOTUN Grunning/
Lim for våtrom

JOTUN Glassfiberstrie Våtrom 30 m*

JOTAPROFF AquaTech 2,7 L og 9 L*

JOTAPROFF Fasadeakryl

JOTAPROFF Oljedekkbeis

Produktegenskaper:
• Inneholder midler mot
overflatesopp og mugg
• Allround sparkel til våtrom
• Gir en fin overflate
• Inngår i Jotuns godkjente
våtromssystem

Produktegenskaper:
• Spesiallim og grunning
i ett
• Tørker raskt
• Fyller godt
• Hindrer vanninntrenging
og blæring

Produktegenskaper:
• Enkel å montere
• Gode armerende
egenskaper
• Gir en slitesterk overflate
• Dekker ujevnheter i
underlaget

Produktegenskaper:
• Slitesterk og suveren
vaskbarhet
• Flott silkematt utseende
• Inngår i Jotuns godkjente 		
våtromssystem

En god utvendig akrylmaling som gir et flott
utseende med lange vedlikholdsintervaller på
utvendig treverk og fasadeplater.

En værbestandig oljedekkbeis som har god
dekkevne og gir lange vedlikeholdsintervaller på
utvendig treverk.

Produktegenskaper:
• Suveren farge- og glansholdbarhet
• Lange vedlikeholdsintervaller
• Meget god værbestandighet

Bruksområder:
Gipsplater og puss/betong
i våtrom.

Bruksområder:
Primer/lim og grunning i
våtrom.

Bruksområder:
Slette vegger og tak i
våtrom.

Produktegenskaper:
• Meget værbestandig oljedekkbeis basert
på egenproduserte alkydoljer
• Gode påføringsegenskaper
• Gir treverket et homogent utseende 		
med avdempet trestruktur
• Inneholder midler mot svertesopp

0,4 L, 3 L og 10 L*

1 L, 3 L og 10 L*

Bruksområder:
Betong, puss/mur og
bygningsplater i våtrom.

2,7 L og 9 L

Bruksområder:
Utvendig bruk på fasadeplater og treverk.

9L

Bruksområder:
Treverk, også trykkimpregnert, som
er grunnet, tidligere beiset eller dekk- beiset.
* Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem
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EKSTERIØR

OVERLEGEN
BESKYTTELSE
TREBITT Oljebeis

JOTUNs eksteriørmalinger er
testet og utviklet for å gi langvarig beskyttelse og fargestabilitet. Produktene har gode
påføringsegenskaper og gir det
mest varige sluttresultatet.

2,7 L og 9 L

Trebitt Oljebeis gir et naturlig vakkert
utseende som harmonerer godt med
naturens egen fargepalett.
Produktegenskaper:
• Krever ingen grunning
• Egenutviklet alkydolje med suveren
inntrengning
• Gir naturlig vakkert utseende
• Inneholder optimalt med UV-block
• Inneholder sopphindrende midler
• Kan brukes i den kalde årstiden på
tørt treverk
Bruksområder:
Behandling av nytt eller tidligere beiset
treverk.

DRYGOLIN Nordic Extreme

DRYGOLIN Color Expert

DRYGOLIN Pluss

DRYGOLIN Nordic Extreme er vår
suverent beste utendørsmaling og
gir oss et helt nytt nivå innenfor
utendørsmalinger.

Drygolin Color Expert er en
silkematt eksteriørmaling med
ekstrem fargeholdbarhet og
langvarig beskyttelse.

DRYGOLIN Pluss er en moderne
oljemaling og oljedekkbeis med
ekstra beskyttelse.

Produktegenskaper:
Vår suverent beste noensinne
– holder lengst
• Overlegen beskyttelse
• Ekstrem farge- og glansholdbarhet
• Selvrensende
• Suverende påføringsegenskaper
• Varig vakkert hus

Produktegenskaper:
• Vakkert avdempet, silkematt
utseende
• Selvrensende
• Spesielt effektiv mot
svertesopp og alger
• Effektiv påføring- effektiv
tørketid
• Langvarig beskyttelse

2,7 L og 9 L

Bruksområder:
Vegg, gjerde og levegger.
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2,7 L og 9 L

2,7 L og 9 L

Produktegenskaper:
• Meget værbestandig beskyttelse
• Ekstra beskyttelse mot svertesopp
• Ekstra god farge- og glansholdbarhet
Bruksområder:
Vegg, gjerder og levegger.

DRYGOLIN Oljedekkbeis/
DRYGOLIN Oljemaling

OPTIMAL
2,7 L og 9 L

2,7 L og 9 L

OPTIMAL Optiwhite

Meget værbestandig løsmiddeltynnet oljedekkbeis og oljemaling
for utvendig treverk.

Optimal holder huset like vakkert år
etter år.

Optimal Optiwhite er spesialutviklet
for hvite hus.

Produktegenskaper:
• Suveren farge- og glansholdbarhet
• Lange vedlikeholdsintervaller
• Spesielt effektiv mot svertesopp
• Enkel å påføre
• Tørker raskt – to strøk på en dag!

Produktegenskaper:
• Ekstremt lavt skittopptak
• Suveren farge- og glansholdbarhet
• Effektiv mot svertesopp
• Tørker raskt – to strøk på en dag

2,7 L og 9 L

Produktegenskaper:
• Inneholder midler mot svertesopp
• Brukes også i den kalde årstiden
(inntil -5 grader)
• Robust behandling for utvendig 		
treverk
Bruksområder:
Vegg, gjerder og levegger.

Bruksområder:
Vegg, gjerder og levegger.

Bruksområder:
Vegg, gjerder og levegger.

For oversikt over eksteriør impregnering og grunningsortiment, se jotun.no
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MUR

JOTUNS BESTE
FOR ALL MUR
JOTUN DRYTECH MUR
JOTUN er ledende leverandør
av produkter til behandling
og vedlikehold av alle typer
mineralske underlag. Våre
produkter er spesielt utviklet
for å beskytte og forskjønne
murfasader i vårt skandinaviske
klima.

JOTUN DryTech Murmaling er en diffusjonsåpen/pustende murserie for all pusset mur.
Serien består av grunning/primer, filler og
maling, og utgjør et enkelt 1-2-3 system,
som gir vakkert og varig resultat.

JOTUN DryTech
Murprimer

JOTUN DryTech
Murfiller

JOTUN DryTech
Murmaling

JOTUN Orginal
Akryl Murprimer

JOTUN Silikat
Murfiller

JOTUN Silikat
Murmaling

0,68 L, 2,7 L og 9 L

3 L og 10 L

JOTUN Orginal
Akryl Murmaling

Produktegenskaper:
Grunning – sikrer komplett
mursystem
• Gjør underlaget vannavvisende
• Binder løse partikler i overflaten
• Trenger inn og utjevner sug
i underlaget

Produktegenskaper:
Mellomstrøk – sikrer en jevn,
pen mur
• Utjevner riss og ujevnheter
• Gir økt beskyttelse
• Forlenger vedlikeholdsintervallet

Produktegenskaper:
Holder all mur pen lengst
• Gjør underlaget vannavvisende
• Binder løse partikler i overflaten
• Trenger inn og utjevner sug i
underlaget

Produktegenskaper:
Spesielt egnet for kalkrik
puss
• Svært diffusjonsåpen
• Meget værbestandig
• Utmerket heft

Bruksområder:
Egnet for alle typer puss, og kan
brukes på både ubehandlede og
tidligere malte underlag.

Produktegenskaper:
Velegnet for betong
• Meget god farge og
glansholdbarhet
• Beskytter mot svertesopp og algevekst
• Stort fargeutvalg

Produktegenskaper:
Mellomstrøk for kalkrik puss
• Utjevner riss og ujevn-		
heter
• Svært diffusjonsåpen
• Utmerket heft

Bruksområder:
Brukes på alle eldre murunderlag
med riss/avflassing. Anbefales også
på ny mur for økt beskyttelse og
økte vedlikeholdsintervaller.

Produktegenskaper:
Velegnet for betong
• Trenger inn og utjevner
sug i underlaget
• Binder løse partikler i 		
overflaten
• Gir god heft
Bruksområder:
Egnet for betong sementfiberplater og andre lite
sugende mineralske
underlag, som for eksempel
eternittplater (ikke Supereternittplater).

Bruksområder:
Toppstrøk for betong,
eternitt og sementbaserte
fasadeplater (gjelder kun
fasadeplater hvor produsenten ikke anbefaler en
diffusjonsåpen maling).

Bruksområder:
Egnet for mineralske underlag som ny eller rengjort
puss, sugende naturstein,
gassbetong, kalksandstein
osv. Benyttes som mellomstrøk for å gi et jevnt
underlag til videre
behandling med JOTUN
Silikat Murmaling.

Bruksområder:
Toppstrøk på ubehandlet
puss, samt puss der
malingfjerning er utført
eller overflater som er
tidligere behandlet med
silikatmaling.

0,75 L, 3 L og 10 L

Bruksområder:
Brukes som grunning.
Tidligere ubehandlet mur, både
sugende og krittende etter vask.

2,7 L og 9 L

Gå inn på jotun.no for informasjon om produkter til behandling av betong og mur.
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2,7 L og 9 L

9L

9L
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EKSTERIØR

INDUSTRIELT
BEHANDLET
KLEDNING

VINDU, DØR
OG DETALJER
JOTUN har flere malinger som
er spesielt utviklet til vinduer,
dører og detaljer.
Malingene er spesielt tilpasset
for beskyttelse av høvlede flater
med mye ytterhjørner.

For maksimal beskyttelse og
effektivitet året rundt, velg
kledning grunnet, beiset eller
malt på fabrikk med Jotun
Industriell Trebeskyttelse.
BEHANDLING:

FORDELER
• Treverket blir ikke nedbrutt før behandling
• Behandlingen er utført under optimale forhold
• Montering uavhengig av vær og årstid
• Unngår krympestriper og omleggsråte
• Gir det beste underlaget for videre behandling

PRODUKT:

PRODUKTFORDEL:

OVERBEHANDLINGSTID*:

ANBEFALT PRODUKT TIL
VIDEREBEHANDLING:

Jotun Industri
Opaque Primer

Beskytter mot nedbrytning
av sollys og fukt

Innen 12 mnd.

To strøk Optimal, DRYGOLIN Nordic
Extreme eller D
 RYGOLIN Color Expert

Innen to måneder eller så fort
temperaturen
tillater det dersom kledningen
blir montert på
vinteren

To strøk Optimal, DRYGOLIN Nordic
Extreme DRYGOLIN Color Expert eller
Trebitt Oljebeis

Anbefalt så raskt
som mulig, men
innen 5 år.

Ett strøk Optimal, DRYGOLIN Nordic
Extreme eller D
 RYGOLIN Color Expert

Anbefalt så raskt
som mulig, men
innen fem år

Ett strøk Trebitt
Oljebeis

Inneholder sopphind- ende
midler
Sørger for god vedheft
Kan bestilles i de fleste
NCS-farger
Jotun Industri Visir

Dokumentert effekt mot
råtesopp**
Beskytter mot nedbrytning
av sollys og fukt
Sørger for god vedheft
Leveres i ca. 100 ulike
beisfarger

Jotun Industri Optimal g
 runnet med Visir
eller Opaque Primer

DRYGOLIN Nordic
Extreme vindu og dør

DRYGOLIN
vindu og dør

OPTIMAL
Vindu/dør/detaljer

0,68 L og 2,7 L

0,9 L og 2,7 L

0,68 L og 2,7 L

Produktegenskaper:
• Overlegen beskyttelse
• Ekstrem farge- og glansholdbarhet
• Selvrensende
• Vannavvisende- regnsikker
etter 1 time
• Suverene påføringsegenskaper

Produktegenskaper:
• Kan benyttes i den kalde årstiden
på tørt treverk
• Meget værbestandig
• Suveren heft og finish
• God beskyttelse mot svertesopp

Produktegenskaper:
• Langvarig flott utseende
• Suveren heft og finish
• Rask tørk

Bruksområder:
Vindu, dør, garasjeport, vannbord,
hagemøbler, høvlede rekkverk og
plast- og metalltakrenner.

Bruksområder:
Vindu, dør, garasjeport, vannbord,
vindskier, hagemøbler, høvlede
rekkverk.

Jotun Industri Drygolin Color Expert med
Visir eller Opaque
Primer

VÅR SUVERENT BESTE

God farge- og glans
holdbarhet
Kan bestilles i de fleste
NCS-farger

Jotun Industri
Drygolin Nordic
Extreme grunnet med
Visir eller Opaque
Primer
Jotun Industri Trebitt
grunnet med Visir

Bruksområder:
Vindu, dør, garasjeport, vindskier,
vannbord, hagemøbler, høvlede
rekkverk, plast- og metalltakrenner.

Lysbeskyttende og
vannavvisende

God farge- og glans
holdbarhet
Gir flott glød i treverket og
gir et fantastisk utseende

*

Dersom kledningen er blitt skitten før sluttbehandling, må Jotuns vaskeanbefalinger følges for å sikre vedheft.
Skader og endeved må alltid grunnes og overflatebehandles umiddelbart.

** Testet og godkjent av Miljødirektoratet, i henhold til BPD.
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DETTE FÅR
DU SOM
PROFF

TEKNISK SUPPORT
Teknisk service tilbyr support til
alle som ønsker. De kan nås via
callsenter på 334 57 530 eller på
chat på jotun.no eller e-post.
Teknisk service er også ansvarlig
for Jotuns fagskole.

HMS-DOKUMENTASJON
Jotuns miljøavdeling har ansvar for utarbeiding av HMS-dokumentasjon
som sikkerhetsdatablader, FDV, faremerking, miljømerking, ulike typer
godkjenninger, myndighetskrav og pålegg. På jotun.no/proff kan du
kjapt laste ned HMS-dokumentasjonen du trenger. Jotuns egen kjemikaliepolitikk er i mange tilfeller strengere enn eksisterende krav.

For å bistå våre kunder på en best mulig
måte, får du som proff et team i ryggen som
er kontinuerlig oppdatert og tilgjengelig
for deg.

DIGITALE VERKTØY
Jotun er tilstede på de fleste digitale flater. På jotun.no
finner du verktøy som produkt- og fargevelger og
annen relevant informasjon. Vi har en app som kan
lastes ned – Jotun colormatch, i tillegg finnes Jotuns
fargekart digitalt på hjemmesiden.

PERSONLIG KONSULENT
Jotuns håndverkskonsulenter er faglig sterke og din støttespiller i
arbeidet med blant annet beskrivelser, prosjekter, teknisk bistand
og reklamasjonsbehandling. Konsulentene har lang erfaring fra
bransjen og er tilgjengelige i hele landet.

PRODUKTUTVIKLING
Jotuns laboratorium utvikler nye produkter som gir verdi for forbruker
og kunde. Produktene testes i reelle prosjekter med profesjonelle
malere før produktets egenskaper endelig besluttes. Utviklingsprosessen er et nært samarbeid med Jotuns utprøvningsavdeling, Jotuns
kunderåd og lokale malere i hele Skandinavia.

BEST PÅ FARGER
Jotun skal være best på farger. Jotun Fargestudio utfører det
kreative og estetiske arbeidet med fargetrender verden over,
mens Jotuns Fargeteknologi Laboratorium har den tekniske
kunnskapen. I sum bidrar det til at Jotun leverer markedets
beste farger og fargevalgverktøy.

KURS OG OPPLÆRING
Jotun er opptatt av å gi kundene faglig kompetanse. Det legges mye
ressurser i å tilegne seg kunnskap om Norsk Standard, norsk byggeskikk
og prosjektøkonomi. Jotun holder kurs innen Norsk Standard som
beskrivelser, underlags- og utførelseskrav til ansvar i ulike kontrakter og
er tilgjengelig for konsultasjon vedrørende slike spørsmål i det daglige
når du har behov i konkrete problemstillinger.
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RING OSS!
STIAN HANSEN
Markedssjef Håndverk & Industri
Mobil: +47 958 18 734
stian.hansen@jotun.no

TERJE RINGDAL
Regional Salgssjef / Faglig leder
Håndverk
Mobil: +47 905 87 372
terje.ringdal@jotun.no

ERIK LINKER
Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus
Mobil: +47 936 07 094
erik.linker@jotun.no

THOMAS IVERSEN
Salgskonsulent Håndverk
Buskerud
Mobil: +47 468 41 694
thomas.iversen@jotun.no

LEIF ENGELSTAD
Salgskonsulent Håndverk
Møre og Romsdal
Mobil: +47 951 07 541
leif.engelstad@jotun.no

VIDAR LANGELAND
Salgskonsulent Håndverk
Agder
Mobil: +47 916 99 239
vidar.langeland@jotun.no

KIM ANDERSEN
Storkunde ansvarlig
Mobil: +47 901 73 436
kim.andersen@jotun.no

MORTEN RAMM
Salgskonsulent Håndverk
Rogaland og Hordaland
Mobil: +47 400 11 211
morten.ramm@jotun.no

TOMMY SOLHEIM
Salgskonsulent Håndverk
Vestfold og Telemark
Mobil: +47 456 34 695
tommy.solheim@jotun.no

STIAN SCHAUG-PETTERSEN
Salgskonsulent Håndverk
Finnmark og Troms
Mobil: +47 996 44 896
stian.schaug-pettersen@jotun.no

MARIUS RØNNING
Salgskonsulent Håndverk
Trøndelag
Mobil: +47 977 23 041
marius.ronning@jotun.no

ODDBJØRN HAGEN
Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus
Mobil: +47 901 42 881
oddbjorn.hagen@jotun.no

MORTEN SÆTHER
Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus
Mobil: +47 905 36 768
morten.saether@jotun.no

TERJE T HANSEN
Salgskonsulent Håndverk
Hordaland og Sogn og Fjordane
Mobil: +47 468 41 694
terje.t.hansen@jotun.no

TOR JEVNE
Salgskonsulent Håndverk
Østfold
Mobil: +47 950 52 311
tor.jevne@jotun.no

KENT ARVE MONSVOLL
Salgskonsulent Håndverk
Nordland
Mobil:+47 948 65 104
kent.arve.monsvoll@jotun.no

THOMAS BRAATEN
Salgskonsulent Håndverk
Hedmark og Oppland
Mobil: +47 991 28 080
thomas.braaten@jotun.no
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