
FÄ RGS ÄT TNING AV TERR A S SEN

DEMIDEKK TERRASSLASYR

Värde: 45 kr

Demidekkare målar gärna. Men inte så ofta.



NÄR INNELIVET  
FLYTTAR UT

När våren och värmen kommer flyttas innelivet ut. Vi kan äntligen 
inreda uteplatsen och göra oss redo för ännu en underbar säsong 
med altanliv. 

Se till att träet är väl skyddat från fuktigt höstväder, vinterfrost och 
sommarsolens UV-strålar så du kan njuta av säsongen så mycket 
som möjligt. Om du laserar med DEMIDEKK behöver du inte tänka 
på allt detta. Då kan du hellre spendera tiden på att inreda den 
mysiga och underbara uteplatsen du alltid har velat ha. 

En terrasslasyrkulör som passar bra till huset kommer att bidra 
till ett elegant och enhetligt intryck. DEMIDEKK Terrasslasyr 
finns i ett antal vackra, transparenta kulörer som matchar  
Jotuns utomhuskulörer. DEMIDEKK Terrassfix gör det enkelt  
att förbereda för en ny strykning - kanske i en helt ny kulör?  
Lycka till med kulörvalet!

VACKRA KULÖRER  
OCH LÅNG HÅLLBARHET 
• Extra skydd mot beväxning
•  Torkar snabbt
• Motverkar sprickbildning
• Lång hållbarhet med bara  

en strykning

Nina Klæboe Mørkve
Skandinavisk kulörchef på Jotun

GOLV: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

GOLV: DEMIDEKK 9805 SOTAD SVART
VÄGG: JOTUN 1378 KONTUR
PERGOLA: JOTUN 7658 KÖPENHAMNSGRÖN

FRAMSIDA:
GOLV: JOTUN 9072 NATURGRÅ
VÄGG: JOTUN 0182 PÄRLGRÅ 
FÖNSTER: JOTUN 1453 BOMULL

GOLV: DEMIDEKK 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ



VÄLJ RÄTT 
TERRASSKULÖR

Alla DEMIDEKK-terrasslasyrkulörer  
passar bra med skandinavisk arkitektur 
och natur. Detta ger dig en säker färg-
palett att välja mellan. Här är några fler 
tips som hjälper dig att välja din kulör:

UTGÅNGSPUNKT I HUSETS KULÖR
Titta på uteplatsen som en förlängning av 
huset och välj en kulör som harmoniserar 
med husets kulör.

BETRAKTA HUSET OCH OMGIVNINGEN
Ta ett steg tillbaka och betrakta allt som 
en helhet. Om din fasadkulör är gyllene 
fungerar de varma terrasslasyrkulörerna 
bäst. För dämpade svarta eller svala 
gråtoner kommer en gråaktig terrass-
lasyrkulör att skapa fin harmoni. 

DET ÄR LÄTT ATT BYTA KULÖR
Med DEMIDEKK Terrassfix är det enkelt  
att förbereda tidigare laserade eller  
oljade altaner för en ny strykning i en  
ny kulör.

LJUS ELLER MÖRK ALTAN
Om golvet på uteplatsen utsätts för  
mycket sol kanske du ska välja en av  
våra ljusa transparenta kulörer.  
Då undviker du att altangolvet blir varmt 
att trampa på de soligaste dagarna.

KOMBINATIONER AV LASYRKULÖRER
Läväggar, pergola och räcken i trä kan ofta 
ha en annan kulör än altangolvet. Den nya 
kulören 9805 Sotad Svart är en djup svart 
kulör som är dämpad och med en gråbrun 

underton. Den passar fint till mörkare 
sten och natur och skapar fina kontraster 
på altanen.

På jotun.se kan du se vilka terrasslasyr-
kulörer vi rekommenderar till våra  
fasadkulörer.

DEMIDEKK TERRASSLASYR 9074 NORDISKT TRÄ

VÄGG: JOTUN 0734 BRUNSVART
TERRASS OCH LÄVÄGG:

DEMIDEKK 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ

PERSONLIG OCH ENHETLIG
Ett nylaserat altangolv i en vacker kulör 
ger dig den bästa grunden när du skapar 
din personliga uteplats. Se på altanen som 
en förlängning av huset och välj en kulör 
som stämmer överens med husfärgen. 
DEMIDEKK har många vackra terrass-
lasyrkulörer som förskönar träet och 
matchar Jotuns huskulörer. Med en  
enhetlig och komplett kombination av 
kulörer, material, växter och möbler skapas 
rätt atmosfär.

GOLV: DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ

GOLV: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

GOLV OCH STAKET: DEMIDEKK 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ
PALL: JOTUN 0396 WASABLÅ



En korrekt kulörupplevelse kan bara garanteras med Jotuns produkter brutna i Jotun Multicolor system. Kulörens utseende kommer att  
påverkas av hur sugande underlaget är, samt av underlagets utgångskulör. Kulörproverna är därför bara att betrakta som vägledande. 

VÅRA VACKRASTE  
TERRASSKULÖRER
Här ser du 14 utvalda terrasskulörer som 
förskönar, skyddar och bevarar. Kom ihåg 
att kulörupplevelsen påverkas av träets 
egen kulör. Hos våra återförsäljare kan du 
se fler kulörer och uppstrykningsprover.
Besök emagasin.jotun.se för inspiration, 
tips och råd.

DEMIDEKK 9052 EXOTISKT TRÄ
En varm brun mellanton 

DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ
En gyllene gråaktig mörk ton 

DEMIDEKK 90000 TERRASSBRUN
En varm mörk brunton 

DEMIDEKK 0676 TJÄRBRUN
En gyllene brunton

DEMIDEKK 0623 BURMATEAK   
En gyllene rödorange ton 

DEMIDEKK 9074 NORDISKT TRÄ
En varm beige mellanton 

DEMIDEKK 90028 SKUGGBRUN
En dämpad brunton 

DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ
En ljus, gråbeige nyans

DEMIDEKK 9710 TERRASSGRÅ
En grå mellanton 

DEMIDEKK 9805 SOTAD SVART
En varm gråsvart ton

DEMIDEKK 90001 FJÄLLBRIS
En varm grå kulör 

DEMIDEKK 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ 
En varm grå ton 

DEMIDEKK 90002 GRÅSVART
En mörk gråsvart kulör 

NY KULÖR!

DEMIDEKK 9073 SKIMMERGRÅ 
En ljus kall gråton



NYLASERAT OCH VACKERT 
UTSEENDE SOM HÅLLER

DEMIDEKK Terrasslasyr ger ännu 
bättre skydd mot beväxning.

DEMIDEKK Terrasslasyr appliceras enkelt med pensel 
eller roller på förlängningsskaft och överskott av lasyr 
torkas av med trasa. Efter ett dygn är ytan redo att tas 
i bruk. 

DEMIDEKK Terrasslasyr torkar snabbt.  
En nylaserad yta tål regn en timme  
efter att den applicerats.*
* Beroende på temperatur och luftfuktighet.

GOLV: DEMIDEKK 9074 NORDISKT TRÄ
VÄGG: JOTUN 1624 LÄTTHET
DETALJER: JOTUN 0394 VARMGRÅ

Alla behöver en fristad och en vacker  
altan inbjuder till vila och avkoppling.  
När axlarna sänks blir livet lättare, gräset 
blir grönare och kaffet smakar bättre. 

Den optimala altanen är den som kräver  
lite underhåll och förblir fin och inbjudande 
år efter år. 

DEMIDEKK Terrasslasyr ger en vacker och 
hållbar terrass med bara en strykning. Den 
har en unik effekt mot beväxning, torkar 
snabbt och den är regnsäker efter en 
timme. DEMIDEKK Terrasslasyr framhäver 
träets naturliga uttryck, motverkar sprick-
bildning och bevarar träets utseende.    

GOLV: DEMIDEKK 90028 SKUGGBRUN
VÄGG: JOTUN 1392 GUL ANTIK
GRUNDMUR: JOTUN DRYTECH MURFÄRG 11130 SHADE



SÅ LASERAR  
DU TERRASSEN
För att få ett långvarigt vackert utseende  
på terrassen är det viktigt att grundarbetet 
görs noggrant. Några timmars arbete är allt 
som behövs för att du med gott samvete ska 
kunna slappna av i uppemot tre år med en 
vacker terrass.

GOLV: DEMIDEKK 9073 SKIMMERGRÅ

1.

2.

3. 4.

VÄGG: JOTUN 5445 DELICATE BLUE
GRUNDMUR: JOTUN 11129 SMOKY GREY 
TERRASS: JOTUN 9805 SOTAD SVART

TIDIGARE LASERAD ELLER OLJAD TERRASS 

1. RENGÖRING: Fukta underlaget med kallt vatten. Lägg på DEMIDEKK 
Terrassfix med pensel monterad på förlängningsskaft. Produkten 
skall verka i 15-20 minuter. Det är viktigt att hålla ytan fuktig under 
hela verkningstiden, påför vid behov mer DEMIDEKK Terrassfix.  
På stora terrasser är det en bra idé att jobba med ett fält i taget.  
Läs bruksanvisningen på förpackningen.  

2. TVÄTTA: Efter 15–20 minuter skrubbar du lätt med tvättborste avsedd 
för terrass.   

3. SKÖLJ: Skölj noggrant med vatten – gammal lasyr lossnar enkelt! 
Rester av gammal lasyr och olja kan försämra lasyrens kvalitet och 
livslängd. Upprepa behandlingen vid behov. Eventuell fiberresning 
avlägsnas genom slipning när träet är torrt.    

TERRASSLASYR:  
4. LASERA: Applicera DEMIDEKK Terrasslasyr när träet är torrt.  

Applicera lasyr på två brädor år gången och påför lasyr i hela  
brädornas längdriktning för att undvika ett flammigt slutresultat.  
En strykning räcker. Terrasslasyren ska inte bilda film, utan bara 
tränga in i träet. Torka noga bort överskottet som inte träet suger åt 
sig med en mjuk, luddfri trasa.  

NYTT TRÄ PÅ TERRASSEN
1. Låt brädorna torka i 4 – 6 veckor efter montering.  

2. Tvätta brädorna noggrant med vatten och en mjuk borste för  
att avlägsna rester av salter från impregneringen. Om terrassen  
stått obehandlad i flera månader bör den tvättas med DEMIDEKK  
Terrassfix för att avlägsna smuts och alger. Eventuell fiberresning 
avlägsnas genom slipning när träet är torrt.  

3. När träet är rent, fast bundet och torrt kan DEMIDEKK Terrasslasyr 
appliceras enligt beskrivningen ovan. 



DEMIDEKK Terrassfix DEMIDEKK Terrasslasyr
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DET ÄR ENKELT ATT SKAPA DET PERFEKTA TERRASSMYSET
DEMIDEKK Terrasslasyr är det naturliga valet för ett vackert utseende och lång hållbarhet.  
Med DEMIDEKK Terrasslasyr blir livet på terrassen som du alltid har drömt om. 
Se emagasin.jotun.se och jotun.se för fler råd och tips om lasering och kulörval.

Gammal lasyr avlägsnas effektivt med DEMIDEKK 
Terrassfix. Unik rengöringseffekt gör det enkelt att 
byta kulör. 

DEMIDEKK Terrasslasyr framhäver och förskönar 
träets naturliga, vackra utseende. Välj en kulör som 
harmonierar med huset och omgivningen.

SYSTEMET FÖR EN VACKER OCH 
HÅLLBAR TERRASS

Jotun Sverige AB, Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda 
Tel (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

Återförsäljare

GOLV OCH BÄNK: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

VILL DU HA MER
INSPIRATION?
På emagasin.jotun.se hittar  
du utförliga kulörbeskrivningar, 
inspirerande husbilder, samt  
många konkreta färgförslag  
och kombinationer.

HITTA RÄTT KULÖR  
OCH PRODUKT
På jotun.se finns verktyg för  
att färgsätta ditt hus och hjälp  
till att hitta rätt utomhusprodukt.

BLI EXPERT 
PÅ ATT MÅLA
Se våra filmer om hur  
du målar på bästa sätt! 
Finns på  
jotun.se och  
youtube.com/JotunSverige 


