lady
trinn for trinn
Slik maler du møbler, tre og panel

God smak fortjener det beste

FORSIDE:
VEGG: LADY BALANCE 1624 LETTHET
KLESSKAP: LADY SUPREME FINISH MATT 7163 MINTY BREEZE
NATTBORD: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 10246 VELVET
KOMMODE: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 1108 LOTUS
VEGG: LADY BALANCE 2024 SENSES
HYLLE: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 2024 SENSES
MALTE TREDETALJER: LADY SUPREME FINISH 2024 SENSES,
1624 LETTHET, 10246 VELVET, 2856 WARM BLUSH,
7163 MINTY BREEZE OG 7555 SOFT MINT

Slik gjør du det
trinn for trinn:
1. FORARBEID
Uansett hva du skal male, er grundig rengjøring viktig for å få en jevn,
glatt overflate samt god vedheft.
> Vask med JOTUN Husvask tynnet med vann i forholdet 1:50.
Voksbehandlede overflater rengjøres grundig med Trestjerne
Gulvrengjøring. Vask bort såperestene med rikelige mengder vann.
> Gå deretter forsiktig over med fint sandpapir.
> Fjern pussestøvet med mikrofiberklut.

2. GRUNNING
Tips: Malte møbler er et enkelt virkemiddel når
du ønsker å introdusere nye farger i hjemmet.

KJØKKENSKAP: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 7163 MINTY BREEZE
VEGG: LADY BALANCE 7163 MINTY BREEZE
STOL FØR / ETTER: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 7555 SOFT MINT

Riktig forarbeid legger grunnlaget for et perfekt sluttresultat.
Følg rådene for underlaget du skal grunne nøye.
> Misfargede underlag og treverk grunnes med 1–2 strøk JOTUN Kvist- og
sperregrunning. Når du maler blanke, harde underlag, påfører du ett
strøk med JOTUN Heftgrunning Universal. Underlag som allerede er
behandlet, trenger ikke å grunnes, men overflaten bør mattslipes.
Fjern pussestøvet med en mikrofiberklut.
> Eventuelle hull og skader sparkles med JOTUN sparkel for tre, akryl.
> Gå over med fint sandpapir, og tørk deretter bort pussestøvet med en
mikrofiberklut. Sparklede partier flekkmales med ett strøk grunning.
> Gå til slutt over overflaten med et fint sandpapir.
> Fjern pussestøvet med mikrofiberklut.

3. MALING
LADYs malinger for tre og panel er produkter av høy kvalitet, og gir et
perfekt sluttresultat.
> Påfør to strøk LADY Interior Finish eller LADY Supreme Finish i ønsket
glansgrad.
> Mattslip overflaten mellom strøkene, og fjern pussestøvet med en
mikrofiberklut. Dette gir en ekstra jevn og glatt overflate.

LADY Supreme Finish gir en suveren finish og ekstrem
slitestyrke. LADY Supreme Finish flyter fantastisk ut og gjør
det dermed enkelt å få et jevnt, vakkert og perfekt resultat på
detaljer som for eksempel møbler, dører og lister. LADY Supreme
Finish fås i de fire glansgradene Matt, Silkematt, Halvblank
og Superblank.

Tips og råd
før du maler
lykke til!

PANELVEGG: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 7555 SOFT MINT
SKAP: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 10578 MISTY SHADOW

PANEL OG PANELTAK
> Mal kun 2–3 bredder om gangen, slik at malingen ikke
«setter» seg for fort.
> Påfør maling nedover panellengdene med rull. Stryk deretter
ut malingen med pensel. Du får da en fin fordeling, og
malingen blir enklere å påføre. Arbeid i hele lengderetningen,
og unngå overlapping.

VINDUER
> Beskytt vinduet ved å benytte maskeringstape.
Malingen kommer da ikke så langt ut på vindusglasset.
> Begynn med vindusrammen innerst mot glasset.
Fortsett med utforingene og mal vinduskarmen til slutt.

VEGG: LADY BALANCE 10579 COMPLEXION
DØR: LADY SUPREME FINISH MATT 10579 COMPLEXION
LIST: LADY SUPREME FINISH MATT 10579 COMPLEXION

Tips: For å få en jevn overflate er det lurt å bruke rull og male
mindre overflater om gangen. Gå alltid over med flatpensel/
fordriver etterpå. Det er enklere og gir et penere resultat!

DØRER OG DØRKARMER
> Mal først siden som døren stenges mot. Legg en trebit/kloss
på terskelen, og press døren mot den. Døren står da støtt og
malingsarbeidet går lettere.
> Hvis du skal male dørkarmer, starter du med geriktene.
Begynn med den ene, og mal fra gulvet og opp. Fortsett med
selve karmen, og gå rundt til du kommer ned på andre siden.
> På dører/store overflater påfører du malingen med en
korthåret rull. Gå over med flatpensel/fordriver etterpå.
Avslutt alltid i treets lengderetning. Del opp overflaten i
2–4 langsgående deler for enklere påføring. Mal først kanten
av døren. Start med den første delen, og glatt ut malingen
ovenfra og ned. Fortsett med neste del, og gjenta til døren
er ferdigmalt. Arbeid raskt for å unngå synlige skjolder.

MØBLER
> For å få god dekk og best holdbarhet må du male to strøk.
Mellom strøkene anbefaler vi deg å slipe lett med et fint
sandpapir (for eksempel 180 korning). Det gjøres for å fjerne
støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk.
Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

For flere tips og råd, se Jotuns Hvordan male filmer på jotun.no

Vakre glansgrader
fortidsriktige
kontraster

SLETT VEGG: LADY PURE COLOR 1624 LETTHET
PANEL: LADY SUPREME FINISH SUPERBLANK 1624 LETTHET

Magi skapes i hjemmet med matte og blanke overflater i stilfulle kontraster.
På samme måte som vi opplever at farger kan spille hverandre gode, kan
kombinasjon av forskjellige glansgrader heve et interiør til nye høyder.
Det er nemlig de viktige detaljene det handler om, og LADY Supreme Finish
setter en helt ny standard for det perfekte resultat.
LADY Supreme Finish Matt følger trenden med matte overflater.
Nå kan panel, møbler og listverk forskjønnes med et mykt og matt
utseende. Et matt panel gir rommet en rolig atmosfære, og er et flott
utgangspunkt for andre interiørelementer.
LADY Supreme Finish Silkematt på veggpanelet gir en etterlengtet
silkematt og ekstremt slitesterk overflate. Idyll skapes gjennom et varig
vakkert panel i et spekter av nydelige farger.
LADY Supreme Finish Halvblank gir et elegant utseende. Ikke for
mye og ikke for lite, men akkurat passe til å fremheve enkle detaljer på
en vakker måte. Noen ganger skal det ikke så veldig mye til for å skape
den lille forskjellen. Det handler kun om små glansforskjeller.

VEGG: LADY BALANCE 1624 LETTHET
STOL: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 2856 WARM BLUSH

LADY Supreme Finish Superblank hever interiøret til nye høyder.
Det hender man har noen detaljer som fortjener ekstra oppmerksomhet,
og da handler det om å fremheve det man er stolt av. En superblank dør
eller listverk som kontrast til en matt vegg er ganske enkelt vakkert.

SKAP: LADY SUPREME FINISH MATT
7163 MINTY BREEZE

Ytterligere informasjon om
LADYs produkter finner du på
www.jotun.no/lady

JOTUN Kvistog sperregrunning
Kombinert kvistlakk
og sperrende grunning.
Til nytt og gammelt
underlag.

JOTUN Heftgrunning
Universal
Gode heftegenskaper
til de fleste underlag.
Tørker raskt, lett å slipe.

Jotun AS
P.b. 2021, NO-3202 Sandefjord
Tel (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no

LADY Interior Finish
Pent panel helt enkelt.
Luktsvak, tørker raskt,
gulner ikke over tid.

LADY Supreme Finish
Er ekstremt slitesterk
og gir en suveren
finish på dører, lister
og detaljer.
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LADY har interiørmalinger tilpasset
de fleste underlag

