
SMUK K E FA RV ER TIL TERR A S SEN

DEMIDEKK TERRASSEOLIE

Værdi: 45,-

Demidekk ser nymalet ud i længere tid!



NÅR INDELIVET  
FLYTTER UD

Når foråret og varmen kommer, flytter indelivet ud. Endelig kan vi 
indrette uderummet og gøre os klar til endnu en herlig sæson med 
terrasseliv.

For at kunne nyde mest muligt af sommeren bør vi sørge for, at 
træværket er godt beskyttet mod fugtigt efterårsvejr, frosne vintre 
og sommersolens UV-stråler. Maler du med DEMIDEKK, slipper du 
for at tænke på alt dette. Da kan du i stedet bruge tiden på at indrette 
det hyggelige og lækre uderum, som du altid har ønsket dig.

En terrasseoliefarve, som passer godt til huset, vil give et elegant 
og harmonisk indtryk. DEMIDEKK  Terrasseolie findes i en række 
smukke, transparente nuancer, som passer til Jotuns udendørs-
farver. DEMIDEKK Terrassefix gør det nemt at klargøre til en ny 
behandling med terrasseolie – måske i en helt ny farve?  
Held og lykke med farvevalget!

SMUKKE FARVER  
OG LANG HOLDBARHED
•  Modvirker misfarvninger  

og belægninger
 • Tørrer hurtigt
• Beskytter mod dannelse af 

sprækker
• Lang holdbarhed med bare  

èt strøg

Nina Klæboe Mørkve
Skandinavisk farvechef i Jotun

TERRASSE: JOTUN 90002 GRÅSVART

TERRASSE: JOTUN 9805 SLØRET SORT
FACADE: JOTUN 1378 KONTUR
PERGOLA: JOTUN 7658 KØBENHAVNERGRØN

FORSIDE: 
TERRASSE: JOTUN 9072 NATURGRÅ
FACADE: JOTUN 0182 PERLEGRÅ
VINDUE: JOTUN 1453 BOMULL

TERRASSE: JOTUN 90029 NATURLIG SØLVGRÅ



VÆLG DEN RIGTIGE  
TERRASSEFARVE

Alle DEMIDEKK-terrasseoliefarver passer 
godt til skandinavisk byggeskik og natur. 
Dette giver dig en tryg farvepalet at vælge 
fra. Her er nogle flere råd til hjælp med 
farvevalget:

TAG UDGANGSPUNKT I HUSFARVEN
Se på terrassen som en forlængelse af 
huset og vælg en farve, som harmonerer 
med husfarven.

BETRAGT HUSET OG OMGIVELSERNE
Træd et skridt tilbage og betragt alt som 
en helhed. Er facadefarven gylden i tonen, 
vil de varme terrasseoliefarver fungere 
bedst. Til dæmpet sort eller kølige 
gråtoner, vil en grålig terrasseoliefarve 
skabe en fin harmoni. 

DET ER NEMT AT SKIFTE FARVE
Med DEMIDEKK Terrassefix er det nemt at 
klargøre en tidligere behandlet terrasse, 
inden den skal have en ny farve.

LYS ELLER MØRK TERRASSE
Hvis terrassegulvet er eksponeret for 
meget sol, kan det være smart at vælge en 
af vores lyse, transparente farver. Da 
undgår du, at terrassegulvet bliver varmt 
at betræde på de mest solrige dage.

KOMBINATION AF OLIEFARVER
Læhegn, pergola og rækværk i træ må 
gerne have en anden farve end terrasse-
gulvet. Den nye farve 9805 Sløret Sort  
er en dyb farve, som er dæmpet med en 
gråbrun undertone. Den passer fint til 

mørkere sten og natur og skaber fine 
kontraster på terrassen. 

På jotun.dk kan du se hvilke terrasse-
oliefarver, vi anbefaler til vores facade-
farver. 

DEMIDEKK TERRASSEOLIE 9074 NORDISK TRE

FACADE: JOTUN 0734 BRUNSVART
TERRASSE OG HEGN: JOTUN 900029 NATURLIG SØLVGRÅ

PERSONLIG OG HARMONISK
Et nyolieret terrassegulv i en smuk farve 
giver dig det bedste udgangspunkt, når  
du skal skabe din personlige udeplads.  
Se på terrassen som en forlængelse af 
huset, og vælg en farve, som harmonerer 
med husfarven eller husets træværk. 
DEMIDEKK har mange smukke terrasse-
olie farver, som forskønner træværket og 
matcher Jotuns farver til facade, vinduer  
og detaljer mv. Med en harmonisk og 
gennemført kombination af farver,  
materialer, planter og møbler skabes den 
rette stemning.

TERRASSE: JOTUN 9072 NATURGRÅ

TERRASSE: JOTUN 90002 GRÅSVART

TERRASSE OG HEGN : JOTUN 900029 NATURLIG SØLVGRÅ
SKAMMEL: JOTUN 0396 WASABLÅ



Rigtig farvegengivelse garanteres kun ved brug af Jotuns produkter tonet i Jotun Multicolor farveblandingssystem. Farven på træet og dets sugeevne  
vil påvirke farvens udseende. Det anbefales derfor altid at lave et prøveopstrøg. Farveprøverne skal betragtes som vejledende. 

VORES SMUKKESTE  
TERRASSEFARVER
Her ser du 14 udvalgte terrassefarver,  
som forskønner, beskytter og bevarer.  
Husk at farveoplevelsen påvirkes af træets 
egenfarve. Hos vores forhandlere kan du 
se flere farver og opstrøgsprøver.  
Besøg jotun.dk for inspiration, tips og råd.

DEMIDEKK 9052 EKSOTISK TRE
En varm, mellembrun nuance 

DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ
En mørk, grågylden nuance

DEMIDEKK 90000 TERRASSEBRUN
En varm, mørkebrun nuance 

DEMIDEKK 0676 TJÆREBRUN
En gyldenbrun nuance

DEMIDEKK 0623 BURMATEAK   
En gylden, orangerød nuance 

DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE
En varm, mellem-beige nuance 

DEMIDEKK 90028 SKYGGEBRUN
En dæmpet, brun nuance 

DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ
En lys, gråbeige nuance

DEMIDEKK 9710 TERRASSEGRÅ
En mellemgrå nuance 

DEMIDEKK 9805 SLØRET SORT
En varm, grålig sort nuance

DEMIDEKK 90001 FJELLBRIS
En varm, grålig nuance 

DEMIDEKK 90029 NATURLIG SØLVGRÅ 
En varm, grå nuance 

DEMIDEKK 90002 GRÅSVART
En mørk, gråsort farve 

NY FARVE!

DEMIDEKK 9073 SHIMMERGRÅ 
En lys, kølig, grå nuance



NYBEHANDLET OG SMUKT  
UDSEENDE, SOM HOLDER

DEMIDEKK Terrasseolie giver endnu 
bedre beskyttelse mod misfarvninger  
og belægninger.

DEMIDEKK Terrasseolie påføres nemt med pensel eller 
rulle på forlængerskaft. Efter et døgn er terrassen klar 
til brug. 

DEMIDEKK Terrasseolie tørrer hurtigt. En 
nyolieret overflade tåler regn en times tid 
efter påføring.*
*  Afhængig af temperatur og luftfugtighed.

TERRASSE: JOTUN 9074 NORDISK TRE
FACADE: JOTUN 1624 LETTHET
DETALJER: JOTUN 0394 VARMGRÅ

Alle behøver et fristed, og en smuk  
terrasse indbyder til hvile og afkobling.  
Når skuldrene sænkes, bliver livet lettere, 
græsset grønnere, og kaffen smager bedre. 

Den perfekte terrasse er den, som kun 
kræver lidt vedligeholdelse, og stadig 
forbliver flot og indbydende, år efter år. 

DEMIDEKK Terrasseolie giver en smuk  
og holdbar terrasse med kun et strøg. 
Produktet har en unik effekt mod  
misfarvninger og belægninger, hurtig 
tørretid og er regnsikker efter én time. 
DEMIDEKK Terrassolie fremhæver træets 
naturlige udtryk, modvirker dannelse af 
sprækker og bevarer træets udseende. 

Alt i alt er DEMIDEKK Terrasseolie det 
bedste valg til din terrasse.

TERRASSE: JOTUN 90028 SKYGGEBRUN
FACADE: JOTUN 1392 GUL ANTIKK
SOKKEL: JOTUN DRYTECH MURMALING 11130 SHADE



SÅDAN 
KLARGØR DU 
TERRASSEN
For at få et pænt udseende på terrassen,  
som holder, er det vigtigt at grundarbejdet  
gøres rigtigt. Nogle timers arbejde er alt, som 
behøves, før du med god samvittighed kan 
slappe af i op til tre år på en flot, sommerklar 
terrasse.

TERRASSE: JOTUN 9073 SHIMMERGRÅ

1.

2.

3. 4.

FACADE: JOTUN 5445 DELICATE BLUE
SOKKEL: JOTUN DRYTECH MURMALING 11129 SMOKY GREY
TERRASSE: JOTUN 9805 SLØRET SORT

TIDLIGERE BEHANDLET TERRASSE 

1. Fugt underlaget med koldt vand. Påfør DEMIDEKK Terrassefix med 
pensel eller rulle monteret på et forlængerskaft.  Produktet skal virke 
i 15–20 minutter.  Det er vigtigt at holde gulvet fugtigt under hele 
virkningstiden. Påfør mere DEMIDEKK Terrassefix efter behov.  
På store terrassegulve er det praktisk at arbejde på et mindre  
område ad gangen. Læs brugsanvisningen på emballagen.  

2. Efter 15–20 minutter skrubber du let med en skurebørste.   

3. Skyl godt med vand, undgå højt tryk – gammel olie og lasur løsnes  
nu nemt! Rester af gammel olie og lasur kan forringe terrasseoliens 
kvalitet og levetid. Gentag behandlingen efter behov.    

TERRASSEOLIE:  
4. Påfør DEMIDEKK Terrasseolie, når træværket er tørt.  

Påfør terrasseolie på to brædder ad gangen. Ét strøg er nok.  
Terrasseolien må ikke danne film på overfladen, men skal  
trænge ind i træværket. Tør overskydende olie af med en blød  
og fnugfri klud.

NYT TRÆ PÅ TERRASSEN

1. Lad terrassegulvbrædderne tørre 4-6 uger efter opsætning.   

2. Skyl godt med vand, og brug en blød børste til at fjerne overfladesalt 
fra imprægneringen. Hvis terrassebrædderne har stået ubehandlet  
i flere måneder/år, bør de vaskes med JOTUN 3-i-1 Kraftvask  
Træ- og murrens (fortyndet 1:5 for at fjerne snavs og alger).  
Fjern evt. fiberrejsning i træet med sandpapir på et forlængerskaft.  

3. Når træet er rent, fast og tørt. kan du påføre DEMIDEKK Terrasseolie, 
se instruktion ovenfor (punkt 4). 



DEMIDEKK Terrassefix DEMIDEKK Terrasseolie
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DET ER LET AT SKABE DEN GODE TERRASSEHYGGE
DEMIDEKK Terrasseolie er det naturlige valg for at opnå et smukt udseende og lang holdbarhed.  
Med DEMIDEKK Terrasseolie bliver livet på terrassen, som du altid har drømt om.
Se jotun.dk for flere råd og tips om behandling af terrassegulve og farvevalg.

Gammel olie eller lasur fjernes effektivt med 
DEMIDEKK Terrassefix. Unik rengøringseffekt  
gør det nemt at skifte farve. 

DEMIDEKK Terrasseolie fremhæver og forskønner 
træets naturlige, smukke udseende. Vælg en farve, 
som harmonerer med huset og omgivelsene. 

SYSTEMET TIL EN SMUK  
OG HOLDBAR TERRASSE

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

Forhandler:

TERRASSE OG BÆNK: JOTUN  90002 GRÅSVART

VIL DU HAVE MERE  
INSPIRATION?
På jotun.dk finder du udførlige 
farvebeskrivelser, illustrerede 
fotos og konkrete forslag til 
farvekombinationer.

FIND DET RIGTIGE  
PRODUKT OG DEN  
RIGTIGE FARVE
På jotun.dk finder du værktøjer,
der kan hjælpe dig med at farvesætte 
dit hus og finde det rigtige produkt.

BLIV EKSPERT  
I AT MALE
Se vores små film, der  
viser dig, hvordan du  
skal male.Find dem  
på jotun.dk eller  
Youtube Jotun Danmark


