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Lisbeth Larsen, Jotuns fargesjef

Sanselig påfyll
Jeg tar usedvanlig godt vare på sansene mine. Det bør man jo gjøre med ting man er glad i. I vår hektiske 
hverdag har vi en lei tendens til å ta ting som en selvfølge, for så å rase videre til neste punkt på agendaen. 

Jeg er overbevist om at det ligger mye god helse i en omtenksom bruk av sansesystemet. Smaken og lukten 
av en god kopp te eller berøringen og duften av nyvasket sengetøy. Smak-, lukt- og berøringssansene er 
god medisin for høye skuldre, og hvis jeg skal være helt ærlig, så har nok en og annen Bruce Springsteen 
låt vist vei ut av noen hverdagsplager.  Det å lytte til god musikk er helse på høyt nivå.

Trivsel i egne omgivelser har høy prioritering hos mange mennesker. Spesielt på hjemmebane.  
Det er her blant annet fargevalget kommer inn. Vi vet at folk har ulike opplevelser av farger – 
og vi vet også at riktig fargebruk kan tjene som en liten hjelper i hverdagen. Helse og velvære 
har derfor vært en viktig inspirasjon når vi i dette kartet har satt sammen et utvalg med 
sanselige fargetoner.

Malingsserien SeNS er verdens mest helsevennlige maling og er den eneste malingen 
som er anbefalt av NAAF. Ingen malingslukt og ingen skadelig avdamping gjør SeNS -serien 
til et trygt alternativ når familiens helse står i fokus. 
 
Jeg håper vi har gjort valget en anelse enklere for deg. Hva du ønsker å drikke 
og hvilken musikk som velges til malingsarbeidet bestemmer du selv – 
så lenge du vurderer litt sanselig påfyll...

Jotun Fargesenter 
Inne
SENS kan blandes i de fleste farger!

I mange av landets butikker finnes nå Jotun 
Fargesenter for interiør. Gode fargeharmonier  
og store fargeprøver gjør fargevalget ditt 
vesentlig enklere. Gå inn på jotun.no, og se 
listen over butikker som har Jotuns nye 
Fargesenter.

Nyhet! Et stort utvalg av fargene
finnes også i A3 format!



*

Tenk helse når du maler innendørs
Norges astma- og allergiforbund skal sørge for et så godt liv som mulig for de som er plaget 
med astma og allergier, samt jobbe for å redusere årsaken til disse plagene. det er i dag hele 
1,4 millioner nordmenn som har denne type plager, og det har vært en sterk økning i antall 
tilfeller de siste ti årene.

vi har i dag en merkeordning som skal sørge for at forbrukerne kan være trygge på at de produktene som har vårt 
merke er så lite helsebelastende som mulig. Samtidig vil vi også bruke denne merkeordningen til å legge press på 
produsentene for å lage så helsevennlige produkter som det er mulig å få til. SeNS er hittil det eneste malingsmerket 
som har fått vår anbefaling. våre fagpersoner innenfor medisin og allergi har vært sterkt involvert i utviklingen av 
denne malingserien. SeNS er en malingsserie som vi trygt kan anbefale til alle som ønsker å male innendørs og 
samtidig vil ta hensyn til egen og familiens helse.

Har du SpørSMåL oM MaLiNg og HeLSe? 
Les mer på www.naaf.no

vegg: SeNS 6232 Sjøalge

SeNS vegg/paNel/liSt 10 SeNS vegg/paNel/liSt 30 SeNS gruNNiNg SeNS tak

*Konkurrenttester utført i 2012 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og Eurofins i.h.t. NAAF’s strenge kriterier

SENS – den eneste malingserien som er anbefalt 
av Norges Astma- og Allergiforbund
Hele SENS-serien er nå forbedret. SENS har skiftet konserveringsmiddel og det tilsettes mindre 
mengde  enn før. Faktisk mindre enn EU tillater i kosmetikk. SENS er en serie høykvalitetsprodukter 
formulert ut ifra hele rene råvarer.



Myke minutter
Dagene kan noen ganger føles hektiske, som om timene 
flyr fra oss. Derfor er det ekstra viktig å stoppe opp og nyte 
noen små, gode øyeblikk i løpet av dagen. Som de første 
minuttene du ligger i sengen etter å ha våknet, hvor hele 
dagen ligger ubrukt foran deg, dynen er varm og puten 
perfekt. Gi deg selv noen myke minutter hver dag. 

vegg: SeNS 2525 pilateS
List: SeNS 2525 pilateS



BarN i HuSet?
SENS-produktene inneholder ikke løsemidler og avgir ingen skadelig 
emisjon/avdamping. SENS er det naturlige valget for deg som er opptatt 
av et best mulig inneklima, og er perfekt til oppussing av barnerom. Med 
SENS kan du være trygg på at du ivaretar din egen og familens helse.

SeNS vegg/paNeL/LiSt 10
Dekker godt. Tørker raskt. Gir en silkematt 
overflate. Kombinasjonsprodukt som kan 
brukes både på slett vegg og panel.

*Konkurrenttester utført i 2012 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og Eurofins

*

vegg: SeNS 10182 hvit liN vegg: SeNS 1622 reflekSjoN

vegg: SeNS 1877 valmuefrø

vegg: SeNS 2525 pilateS



SENS kan blandes i alle farger ut ifra tilgjengelige baser. Fargelameller er bestrøket med vanntynnet maling.

MYke MiNutter

 1877 vaLMuefrø
S4502-Y

 1622 refLekSjoN
0801-Y25R

 10182 Hvit LiN
1902-Y42R

 2525 piLateS
3005-Y93R

 8304 tiMiaN
S6005-G80Y

*

*Konkurrenttester utført i 2012 av Sveriges Tekniska 
Forsknings institut og Eurofins i.h.t. NAAF’s strenge kriterier

vegg: SeNS 2525 pilateS

vegg: SeNS 1877 valmuefrø

vegg: SeNS 1622 reflekSjoN

vegg: SeNS 8304 timiaN



fargene i dette kartet er 
utviklet spesielt for jotuns 
produkter. jotun garanterer 
riktig fargegjengivelse kun 
ved bruk av jotuns produkter.

Riktig fargegjengivelse og kvalitet kan bare oppnås med SENS eller andre Jotun-produkter blandet over Jotuns Multicolor system. 
Fargeopplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Fargeprøvene er å betrakte som retningsgivende.

 1016 BLek SaNd
S2005-Y20R

 4629 SkYggeBLå
S5005-R80B

 1624 LettHet
0501-Y01R

 486 SiLke
0702-Y35R

LuNe tiMer

 1233 MoHair
S4005-Y20R

vegg: SeNS 4629 Skyggeblå

vegg: SeNS 486 Silke

vegg: SeNS 1233 mohair

utvikLet i SaMarBeid  Med:

viL du vite Mer oM MaLiNg og HeLSe? 
www.jotun.no/SeNS eller www.naaf.no/SeNS
følg jotun SeNS på facebook

SeNS – eneste malingserie 
som er anbefalt av Norges 
astma- og allergiforbund



Lune timer
Jordnære farger skaper en helt egen atmosfære.  En følelse av varme 
og lunhet; rom det er ekstra godt å være i.  Det å skape et harmonisk 
interiør betyr ganske enkelt å skape trivsel. Rom for de gode samtalene, 
i skinnet fra levende lys med en god kopp te i hånden, sammen med 
noen du er glad i. Gode opplevelser får oss til å føle oss bedre.
La interiøret ditt by deg på noen lune timer i tiden som kommer.

vegg: SeNS 4629 Skyggeblå



vegg: SeNS 1233 mohair

iNgeN MaLiNgSLukt
Hvis du åpner et spann og lukter på SENS vil du oppleve at malingen
så og si er luktfri. Dette er fordi SENS inneholder minimalt med stoffer
som emitterer/damper av. Når du maler med SENS unngår du derfor
ubehagelig malingslukt – både mens du maler og når du er ferdig.

produkter SoM er Brukt
Panelen var ubehandlet og ble påført to strøk med Jotun Kvistlakk og 
grunnet med SENS Grunning Tre/Panel, før vi påførte to strøk med SENS 
Vegg/Panel/List 30. På de slette veggene har vi malt med SENS Vegg/Panel/
List 10. Bord og listverk er malt med SENS Vegg/Panel/List 30, for å få en 
halvblank finish.

SeNS gruNNiNg
Tørker raskt. Lett å slipe

SeNS vegg/paNeL/LiSt 30 
Dekker godt. Tørker raskt. 
Gir en halvblank overflate.

vegg: SeNS 1016 blek SaNd

vegg: SeNS 1624 letthet



Hvitt er ikke Hvitt
Noen ganger ønsker man at taket skal ha en forsiktig farge dreining mot 
det varme, andre ganger mot det noe kaldere. SENS Tak finnes i et vakkert 
spekter av lyse farger. Dette fordi det er kombinasjonen av vegg- og 
takfargen som gir deg det resultatet du ønsker. 

tipS tiL MaLiNg av tak
1. Begynn å male der det kommer mest lyst inn i rommet.
2. Rull malingen ut i ca. 2 meters brede felter.
3. Ser du mot lysretningen vil umalte flekker fremstå som matte i den 

blanke malingen. Malingen blir først matt når den tørker.

SeNS tak 02
Dekker godt. Gir et 
matt og skjoldfritt tak.

SeNS - verdeNS MeSt HeLSeveNNLige MaLiNg

Jotun har nøye vurdert de forskjellige merkeordningene som kunne være aktuelle for SENS-serien.  
Det ble tidlig klart at de offentlige merkeordningene ikke er  spesielt strenge på kriterier for helse. 
Videre ble det klart at Norges Astma- og  Allergiforbund sin merkeordning er den med strengest 
helsemessige krav. Bl.a. krever NAAF at emisjon skal være minimal allerede én time etter påføring 
(første mulig målingspunkt). SENS er den eneste malingsserien som til nå har klart å imøtekomme 
kravene fra NAAF, samtidig med at den selvsagt tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og 
EU-blomsten. Dette er en forutsetning for at NAAF i det hele tatt vil vurdere et malingsprodukt.

Naaf 
En av NAAFs mange oppgaver er å veilede forbrukere i valg av produkter som er mest 
mulig skånsomme for alle som er plaget med astma, allergi eller annen overfølsomhet. 
Samtidig skal NAAF med sin merkeordning presse produsenter til å lage stadig mer 
helsevennlige produkter. Veldig mange produkter får aldri NAAF-merket, og noen 
mister det fordi ny kunnskap avslører at ingredienser tidligere akseptert ikke lengre 
kan godkjennes. Merkeordningen gjør at mange  produsenter justerer sine ingredienser 
etter NAAFs krav. NAAFs merkeordning er antagelig verdens strengeste med hensyn 
til helseeffekter. De har bl.a. krav til emisjon/avdamping allerede under påføring. 
For mer info: www.naaf.no

SvaNeN og eu-BLoMSteN
Svanen er Nordens offisielle miljømerke. Blomsten er EUs offisielle miljømerke. 
Formålet med offisielle miljømerker er å oppnå miljøforbedringer. Når du velger 
produkter og tjenester merket med Svanen eller Blomsten, får du varer som har 
dokumentert miljøtilpasning. For mer info: www.svanemerket.no og www.ecolabel.no

SverigeS aStMa- ocH aLLergiförBuNd
Merking med SAAF viser at produktet er godkjent av Sveriges Astma- och Allergiförbund.  
Anbefalingen tar utgangspunkt i at allergieksperter har undersøkt malingens innhold. 
I tillegg må produktene tilfredsstille krav til lav emisjon/avdamping som måles 14 
dager etter at malingen er påført. For mer info: www.astmaoallergiforbundet.se

tak: SeNS 9918 klaSSiSk hvit
vegg: SeNS 9918 klaSSiSk hvit



SeNS – BeSt i teSt på HeLSe*
•	 Minimal	lukt	allerede	under	påføring

•	 Minimal	emisjon	allerede	under	påføring

•	 Hvert	enkelt	råstoff	er	nøye	valgt	for	å	møte	Norges	Astma-	og	Allergiforbunds	
strenge krav. Trygt fra første strøk.

•	 Lavere	innhold	av	allergifremkallende	stoffer	enn	hva	EUs	kosmetikkdirektiv		tillater.

trYgg fra førSte Strøk

oM du er gravid og øNSker å MaLe
Fordi SENS ikke inneholder løsemidler og heller ikke avgir skadelig 
emisjon/avdamping, kan du trygt male med SENS når du er gravid.

viL du vite Mer oM MaLiNg og HeLSe? 
www.jotun.no/SENS eller www.naaf.no/SENS
Følg Jotun SENS på Facebook

vegg: SeNS 9915 morgeNdiS
Bord: SeNS 9930 matrix

*Konkurrenttester utført i 2012 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og Eurofins 
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SeNS – verdeNS MeSt HeLSeveNNLige MaLiNg
– eneste malingserie som er anbefalt av Norges astma- og allergiforbund

 ingen løsemidler

 ingen malingslukt

 ingen skadelig avdamping

*konkurrenttester utført i 2012 av Sveriges 
tekniska forskningsinstitut  og eurofins

SeNS Har produkter tiLpaSSet de fLeSte uNderLag 
www .jotun.no/SeNS

Prøv en ny farge før du maler. Gå inn på: www.jotun.no/fargevelger

Hjelp til å velge riktig maling. Gå inn på: www.jotun.no/produktvelger

Se også www.jotun.no/SeNS eller følg SeNS på facebook

 – verdeNS meSt 
helSeveNNlige maliNg

SeNS gruNNiNg
Minimal lukt og emisjon

tørker raskt
Lett å slipe

SeNS tak
Minimal lukt og emisjon

dekker godt
gir et matt og skjoldfritt tak

SeNS vegg/paNel/liSt 30
Minimal lukt og emisjon
dekker godt. tørker raskt
gir en halvblank overflate

SeNS vegg/paNel/liSt 10
Minimal lukt og emisjon
dekker godt. tørker raskt
gir en silkematt overflate

utvikLet i SaMarBeid Med:

vegg: SeNS 2202 Sukkertoppp 
List: SeNS 1624 letthet

*


