
MÅLNING. 

All målning är i första hand en ytbehandling som ska skydda underlaget, måla därför 
om innan skada eller slitage uppstår. Välj samma färgtyp som använts tidigare. 

 

INOMHUS 
Väggarna inne i huset är målade med Nordsjö Professional  Väggfärg kulör NCS S 
0500-N vit, glanstal 7. Taket är målat med Nordsjö Professional Takfärg, kulör NCS 
S 0500-N vit, glanstal 1. Vid ommålning eller bättring av lokal skada på vägg eller 
tak, används samma färg och kulör. 

Fläckborttagning av fläckar som inte går bort med vanligt vatten och 
rengöringsmedel: 

• Använd aldrig skurpulver eller andra slipande rengöringsmedel. 

• Använd lacknafta för att få bort mer envisa fläckar. 

• Klorinlösning kan användas för att lösa kalkartade eller färggivande fläckar. 

• Rost och blod kan lösas med utspädd ättiksyra lösning. 

Se Nordsjös ”Underhållsråd för målade väggar” under denna flik, för ytterligare råd 
om rengörning och underhåll av målade ytor inomhus. 

 

UTOMHUS (BRF ANSVARAR) 
Fasaden är målad med DEMIDEKK Ultimate täckfärg kulör NCS S 8500-N mörkt gråsvart. 
Färgen är vattenburen och baserad på AMA-teknologi (AlkydoljeModifieradAkryl) Vid 
ommålning eller bättring av lokal skada skall samma färg och kulör användas.  

Fasaden tvättas minst vartannat år med JOTUN Husvask eller motsvarande produkt. Vid 
tvättning av ytans skall inte tvättmedlets pH-värde överstiga pH 9. Läs alltid 
bruksanvisningen för tvättmedlet innan användning. JOTUN husvask rekommenderas för 
årlig underhållstvätt. Ytor med alg- och mögelbeväxning tvättas med JOTUN Husvask 
samt bearbetas med tvättborste. Ytor som är mycket smutsiga på grund av föroreningar 
och beväxning tvättas med JOTUN kraftvask. 

 

 

 

 

 

 



KULÖRTABELL 

 

Byggdel Färg Kulör Glanstal Material 

Innerdörr Vit NCS S 0500-N  trä 

Ytterdörr Mörkgrå NCS S 6502-B  trä 

Fönster ute Grå RAL 7016-30  aluminiumbeklädnad 

Smygar Vit NCS S 0500-N 30 mdf 

Lister Vit NCS S 0500-N  Massiv furu 

Skjutdörrar/Garderober Vit NCS S 0500-N   

Väggar Vit NCS S 0500-N 07 Gips/betong 

Tak Vit NCS S 0500-N 03 Gips/betong 

Stänkskydd kök Vit NCS S 0500-N 20 Gips 

Fasad Gråsvart NCS S 8500-N  trä 

 

 

 

 

 


