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Vedlikeholdsskjema

ute

Det er viktig at du som huseier noterer alt vedlikehold for å kunne ha en
fremtidig oversikt og dokumentasjon! Benytt derfor dette skjemaet!

Dato
utført

Årlig
inspeksjon

Vedlikehold
( vasket, utbedret skader, påført grunning/dekkstrøk osv. )

Vedlikeholdsguide
Ga r asj e

Fargerike er Norges ledende farge- og interiørkjede med 117 butikker over hele landet. Her får du
anerkjente merkevarer av høy kvalitet til utvendig og innvendig oppussing. Finn din nærmeste
Fargerikebutikk på fargerike.no.

Jotun AS P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västre Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

Funksjon, kvalitet og Inspirasjon!
Jotun er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse.
Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt
som er tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet.
Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.

Gratulerer med din nye garasje!
En garasje må behandles og vedlikeholdes på lik linje med huset ditt for å sikre et godt resultat og lang
levetid. Jotuns systemoversikt hjelper deg å finne riktige produkter for hele prosessen.

Vedlikehold
Behandling ny garasje

1 Vask

2 Grunning
Under maling eller dekkbeis;
Påfør 1 strøk Visir Oljegrunning
Pigmentert. Også impregnert 
kledning anbefales g
 runnet
med Visir Oljegrunning. Under beis
eller i den k
 alde årstiden benyttes
Visir Oljegrunning Klar.

Ingen vask hvis rent. Underlag som har
stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal
rengjøres og løse trefibre fjernes.

3 Toppstrøk
For behandling av kledningen anbefales Drygolin U
 ltimat
Oljemaling eller Optimal.
For b
 ehandling av vindu, garasjeport, d
 ører og andre
detaljer av tre, anbefales Optimal Vindu/Dør/Detaljer
eller Drygolin Vindus- og dørmaling.
Slik påfører du:
Uhøvlet underlag: Påfør 2 strøk
Høvlede underlag: Påføres 3 strøk

For mer detaljer se jotun.no

Vedlikehold av tidligere behandlet garasje

1 Vask

2 Grunning
Bart treverk flekkgrunnes
med 1 strøk Visir Oljegrunning
Pigmentert. I den kalde årstiden
benyttes Visir Oljegrunning Klar.

Vask med Jotun Kraftvask.
Løs maling/beis fjernes med
stålbørste/skrape.
Deretter påføres Jotun 
Sopp- og algedreper.

3 Toppstrøk
For behandling av kledningen anbefales Drygolin Ultimat
Oljemaling eller Optimal.
For b
 ehandling av vindu, garasjeport, dører og andre
detaljer av tre, anbefales Optimal Vindu/Dør/Detaljer
eller Drygolin Vindus- og dørmaling.
Slik påfører du:
Uhøvlet underlag: Påfør 2 strøk
Høvlede underlag: Påføres 3 strøk

For mer detaljer se jotun.no

Alternative toppstrøk

Drygolin Oljemaling

Drygolin Oljedekkbeis

Drygolin Ultimat

Drygolin Pluss

Optimal

Trebitt Oljebeis

Trebitt Superbeis

Hva skjer med ubehandlet kledning?
Ubehandlet eller trykkimpregnert kledning som ikke er behandlet, skal grunnes så snart som mulig. Hvis ikke brytes den
raskt ned av fuktighet og UV-lys (sollys). De ytterste t recellene i k
 ledningen brytes ned og danner et porøst sjikt. Dette nedbrutte cellelaget kalles fliskritting og er uegnet for overflatebehandling, og må derfor fjernes før ny b
 ehandling. Nedbrutt
tre trekker til seg vann og gir grobunn for utvikling av sopp og råte.

BILDE 1:
Treceller fra ny ueksponert kledning.
BILDE 2:
Eksponert kledning hvor trecellen ytterst
er nedbrutt og gir uegnet underlag uten
nødvendig forbehandling.
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