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Husk at det er 

mulig å male med 

Bliss i  akkurat de  fargene 

du måtte ønske! Vis 

din gjøco-forhandler 

 drømmefargen, så 

 blander de den 

gjerne ut til deg.
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«Antall mennesker som utvikler astma, 

 allergi, eksem, kols og andre overfølsomhets

sykdommer må holdes så lavt som mulig, og 

de som har sykdommene skal leve best mulig 

med dem.» 

 nAAf

Vi i Norges astma- og allergiforbund har som mål at 

 produsenter tar forbrukernes helse på alvor og produserer 

helsevennlige kvalitetsprodukter som kan brukes av alle. 

Naafs merkeordning skal sørge for at forbrukerne,  enten 

de har allergi, astma, overfølsomhetsreaksjoner eller ei, 

kan være trygge på at de produktene som bærer vårt 

merke er så helsetrygge som mulig. Å bruke Naaf-merket 

 helse vennlig maling bidrar til å redusere mengden skadelig 

 avgassing du utsettes for i ditt inneklima.

Bliss er et resultat av at dyktige og dedikerte med arbeidere 

fra gjøco har jobbet målrettet med å fremstille en maling 

som tilfredsstiller Naafs strenge helse kriterier for maling. 

en maling som i tillegg til å være helsevennlig også er av 

høy kvalitet og har god dekkevne. Naaf synes det er svært 

gledelig at flere malings produsenter nå viser ansvar ved å 

tilby helsevennlig  maling.

godt iNNeklima er 
Viktig for alle!

torhild Fahle,  

Norges astma- og allergiforbund



Bliss gir deg den gode følelsen

maliNg og Helse
gravide, allergikere, astmatikere og små barn er spesielt 

utsatt, og kan reagere på avgassing fra malingsprodukter. 

Bliss er spesielt utviklet for deg som skal male og har fokus 

på helse. malingen er fri for løsemidler og skadelig avdam-

ping. den lukter minimalt pga svært lavt innhold av stoffer 

som damper av. du unngår derfor ubehagelig malings lukt 

både under og etter at rommet er ferdigmalt.

Bliss er anbefalt av Norges astma- og allergiforbund, som 

innebærer at malingen er testet og vurdert i forhold til 

strenge krav for helse, miljø og avgassing. Bliss er selvsagt 

også godkjent av svanen og eU-blomsten.

EU Miljømerke
NOR/7/2



Bliss

iNgeN skadelig 
aVdampiNg
diagrammet viser emisjonen fra Bliss i forhold til kravene 

som Naaf stiller. emisjonen eller av dampingen vil alltid 

være størst til å begynne med, og avtar deretter raskt. 

 allerede etter et halvt døgn er emisjonen veldig liten.  

Vi har samarbeidet med rå vareleverandører for å finne de 

reneste råvarene med minst innhold av helse- og miljø-

skadelige stoffer, for å kunne oppfylle de strenge kravene 

som Naaf stiller. 

Bliss er testet på emisjon og skadelige stoffer på 

 akkreditert laboratorium. diagrammet viser at mørke 

 farger vil gi litt høyere  emisjon enn hvite og lyse  farger. 

 dette kommer av tilsats av brekkfarger, men uansett om  

du velger en lys eller mørk farge, er Bliss et trygt valg. 

i tillegg til at Bliss er en helse- og miljøvennlig maling, er 

den også god å male med. den gir en fin og glatt overflate, 

er lett å arbeide med og den dekker godt. Bliss kan brukes 

på de fleste typer underlag med godt resultat. Bruk maler-

verktøy av god kvalitet som er beregnet til vanntynnbare 

malinger, og du vil få et  resultat du er fornøyd med. til 

 panel og interiør detaljer lønner det seg å bruke en god 

pensel eller fordriver for å få en jevn og glatt overflate.
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• Bliss, base hvit 
• kriterier Naaf

emisjon/avdamping er betegnelsen på det som damper av fra malingen ved 
påføring og tørking.

du kan trygt male  

med Bliss selv om du er 

gravid. Bliss  innhe holder 

ikke  løsemidler, og 

avgir ingen  skadelig 

 emisjon/ avdamping.



Bliss

Vakre Vegger 
– rÅd fra eksperteNe

Maling av veggplater, panel og tapet/glassfiberstrie

Underlaget må være rent og tørt. fjern støv, skitt og 

 fett flekker med gjøco interiørrens. tørk deretter flaten  

ren med en lofri klut oppvridd i lunkent, rent vann. løs 

maling må  fjernes. sår og ujevnheter sparkles med gjøco 

 sparkel.  gammel blank og halvblank maling mattes ned 

med  slipe papir. Husk å fjerne slipestøv! Ubehandlet/ 

misfarget under lag, blanke flater og ny panel grunnes  

med gjøco sperregrunn. 

Ved fare for kvistgjennomslag påføres minimum to strøk 

med gjøco sperregrunn. eventuell fiberreising fjernes med 

slipepapir  etter første strøk. slipestøvet tørkes bort med 

lofri klut. det er viktig å påføre grunningen jevnt og fyldig 

for å få et godt underlag til toppstrøket. 

mal veggen med rull og forlengerskaft. Bruk gjerne en 

 radi atorpensel av god kvalitet for  maling opp mot lister og 

i hjørner. påfør 2 strøk med gjøco Bliss glans 10 jevnt og 

 fyldig. til dører og lister brukes gjøco superfinish 40 eller 

gjøco  fashion 40. dette er halvblanke malinger som gir 

slite sterke og vaskbare over flater. det gir også en fin  effekt 

å bruke  helblank fashion 80 på lister og andre detaljer, 

gjerne i samme farge som resten av rommet. 

ANBeFAlte gjøco mAliNger til vegg: 

• gjøco Bliss 10   

• gjøco sperregrunn

TIPS
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er du opptatt av godt inneklima, og har fokus på 
helse? Nå trenger du ikke lenger å bekymre deg for 
helseskadelig avdamping og lukt når du maler. Bliss er 
spesielt ut viklet med de beste råvarene for å kunne 
gi deg et trygt og helsevennlig produkt.

eN maliNg for alle aNledNiNger

Forhandler:

Fashion 15

tre, panel og interiør
en vanntynnbar, silke-
matt oljemaling for 
innen dørs bruk basert på 
ny teknologi. Benyttes til 
mellom- og toppstrøk på 
innvendige dører, vinduer, 
karmer, listverk, møbler, 
innredninger og paneler. 
Verktøy rengjøres med 
vann.

sperregrunn

sperregrunn
Vanntynnbar, matt 
sperre  grunn for innen-
dørs bruk. motvirker 
kvae gjennomslag fra 
kvist. sperrer gjennom-
slag av nikotin, sot og 
div. fargestoffer på malte 
flater som panel, gips- og 
bygningsplater, tapet og 
på gammel mur/puss/
betong. Hefter godt og 
isolerer misfarget under-
lag. Bør ikke brukes på
ny betong. Verktøy 
 rengjøres med vann.

superFinish 15

tre og panel
en vanntynnbar, silke-
matt spesialutviklet 
akryl maling for mellom- 
og toppstrøk til dører, 
vinduer, karmer, listverk, 
innredninger og paneler. 
malingen har meget god 
vedheft og dekkevne, 
også til oljebasert under-
lag. gir en slitesterk, hard 
og vaskbar overflate. 
Verktøy rengjøres med 
vann.

superFinish 40

interiør, dør og list
en vanntynnbar, halv-
blank spesialutviklet 
akryl maling for mellom- 
og toppstrøk til dører, 
vinduer, karmer, listverk, 
innredninger og paneler. 
malingen har meget god 
vedheft og dekkevne, 
også til oljebasert under-
lag. gir en slitesterk, hard 
og vaskbar overflate. 
Verktøy rengjøres med 
vann.

superMaTT roM 01

Akryl veggmaling
Vanntynnbar, helmatt 
akryl veggmaling som 
gir fargedybde og et 
 vakkert rolig resultat 
uten  gjen skinn. Benyttes 
til mellom- og topp-
strøk på vegger av f.eks 
bygnings plater, overmal-
bar tapet, puss, betong 
og sandsparkel. til panel 
 anbefales gjøco super-
finish eller fashion 40.

Fashion 40

tre, panel og interiør
en vanntynnbar, halv-
blank oljemaling for 
innen dørs bruk basert på 
ny teknologi. Benyttes til 
mellom- og toppstrøk på 
innvendige dører, vinduer, 
karmer, listverk, møbler, 
innredninger og paneler. 
Verktøy rengjøres med 
vann.

Fashion 80

tre, panel og interiør
en helblank vanntynnbar 
oljemaling for innen-
dørs bruk basert på ny 
teknologi. Benyttes til 
mellom- og toppstrøk på 
innvendige dører, vinduer, 
karmer, listverk, møbler, 
innredninger og paneler. 
Verktøy rengjøres med 
vann.

inTeriør 10

stue og oppholdsrom
en vanntynnbar, silke-
matt akrylmaling som 
benyttes til mellom- og 
toppstrøk på vegger av 
bygningsplater, tapet, 
glassfibervev, puss, 
 betong og sand sparkel. 
kan også benyttes 
som grunning. Verktøy 
 ren gjøres med vann.

inTeriør 25

våtrom
en vanntynnbar, halv-
blank akrylmaling som 
benyttes til mellom- og 
toppstrøk på vegger av 
bygningsplater, tapet, 
glassfibervev, puss, 
 betong og sandsparkel. 
Verktøy rengjøres med 
vann.

gjøco Bliss 10 vegg og panel
silkematt, helsevennlig akryl maling til vegg, panel, 
glass fibervev, tapet, puss og betong. Helt fri for 
 løsemidler, malingslukt og skadelig avdamping. 
 anbefalt av Norges astma- og allergi forbund.  
Verktøy rengjøres med vann.

Det er kun Bliss som er anbefalt av nAAf. Ved overfølsomhet, la andre utføre malingsarbeidet ved bruk av andre produkter enn Bliss. fargegjengivelse i fotografiene er å betrakte som veiledende og Gjøco kan ikke stå til ansvar for fargeavvik. Lamellene er 
retningsgivende og fargen kan variere med underlag, lysforhold og glansgrad.
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BlissBliss

inTeriør 02

tak
en vanntynnbar, helmatt 
interiør pVa- maling som 
benyttes til grunning og 
toppstrøk i tak av byg-
ningsplater, puss, betong, 
vev og sandsparkel. 
Verktøy rengjøres med 
vann.

www.gjoco.no


