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FARGEKART
UTENDØRSFARGER & PRODUKTGUIDE

Norsk kvalitet siden 1940



HERREGÅRD

OLJEGRUNNING
EKSTERIØR

GJØCO HERREGÅRD

DØR OG VINDU
DEKKENDE

En impregnerende og vann-
avvisende oljegrunning til 
utendørs bruk, basert på 
alkyder og dyptinntrengende 
oljer. Gir beskyttelse mot 
fuktighet og svertesopp, samt 
god vedheft til toppstrøket.

Brukes før påføring av maling, 
oljebeis og oljedekkbeis, både 
på nytt, slitt og impregnert 
treverk.

Finnes i hvit og klar.

En dekkende utendørs 
trebeskyttelse med meget 
god fargestabilitet og lange 
vedlikeholdsintervaller. 
Spesielt godt egnet til høvlet 
treverk, som f.eks. vinduer, 
dører, garasjeporter, gjerder, 
staffasje, hagemøbler o.l.

Kan brukes på utvendig nytt, 
gammelt, beiset, malt eller 
trykkimpregnert treverk. 
Den kan også benyttes som 
toppstrøk på primet metall, 
og plast som brukes på 
bygninger som f.eks. 
takrenner, beslag o.l.

Inntil 12 års vedlikeholds-
intervall.

Enkel å påføre og beholder 
farge og glans lenge

Øker holdbarhet på maling, 
dekkbeis og beis

HERREGÅRDSSERIEN, VÅR ALLER BESTE KVALITET 
Gjøco Herregård høykvalitetsprodukter er spesielt utviklet for å tåle ekstreme værpåkjenninger over lang tid.

Med max beskyttelse og suveren glans- og fargeholdbarhet, er huset best mulig beskyttet mot dårlig vær, samtidig som det ser nymalt ut.

Nytt treverk/kledning som har stått mer enn en måned bør vaskes med Gjøco Husvask og stålbørstes. Deretter behandles treverket/endeveden med Gjøco Oljegrunning. Påfør to strøk av ditt valgte 
Gjøcoprodukt. Må tørke mellom strøkene. Jo bedre kvalitet du velger, desto lengre vedlikeholdsintervaller. 

GODE RÅD FOR NYTT TREVERK/KLEDNING

HERREGÅRD

MAXIMAL
DEKKENDE

En værbestandig høy-
kvalitetsmaling som er lett 
å påføre og tørker raskt. 
Er testet til beste maling 
mot svertesopp, algevekster, 
sprekking, krakelering og 
avflassing. 

Kan brukes utvendig på nytt, 
gammelt, beiset, malt eller 
trykkimpregnert treverk.
Glansgrad 40.

Inntil 12 års vedlikeholds-
intervall.

Best mot falming og 
nedmatting

HERREGÅRD

SUPERMAX
DEKKENDE

En ekstremt værbestandig og 
vannavvisende trebeskyttelse 
med effektive midler mot 
svertesopp. Malingen er lett å 
påføre og tørker raskt. Den er 
også meget farge- og glans-
stabil med høy glans. 

Kan benyttes på nytt, gammelt,  
beiset, malt eller trykk-
impregnert treverk.
Glansgrad 50.

Inntil 12 års vedlikeholds-
intervall.

Vår beste utendørsmaling 
mot tøft nordisk klima
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-UTFORSK GODE FARGEKOMBINASJONER

Vask grundig med Gjøco Kraftvask. Børst vekk alle løse trefibre og restmaling med stålbørste eller en god malingsskrape. Bart treverk/endeved grunnes med Gjøco Oljegrunning. Påfør to strøk av 
ditt valgte Gjøcoprodukt. Må tørke mellom strøkene. Jo bedre kvalitet du velger, desto lengre vedlikeholdsintervaller.  

GODE RÅD FOR TIDLIGERE MALT TREVERK/KLEDNING

Sett ditt preg på fargevalget og finn fargekombinasjoner du vil trives med. Dekkende malingstyper lager en dekkende film over 
treverket som beskytter ekstra mot ekstreme værforhold og fuktig, kjølig nordisk klima.

FARGER I HARMONI

GJØCO

OLJEDEKKBEIS
EKSTERIØR

Denne oljedekkbeisen er 
impregnerende og gir treverket 
ekstra høy glans. Er også 
tilsatt effektive midler mot 
svertesopp.

Kan brukes på nytt, trykk-
impregnert, tidligere beiset 
eller oljedekkbeiset treverk.

Inntil 7 års vedlikeholds-
intervall.

Gir en avdempet 
trestruktur

EXCLUSIVE
OLJEDEKKBEIS

HERREGÅRD

En ekstremt værbestandig 
oljedekkbeis av høy kvalitet 
for utvendig treverk. 
Den har meget god dekkevne 
og har 50 % lenger holdbarhet 
enn tradisjonelle oljedekk-
beiser på markedet. Holder 
farge og glans meget lenge.
 
Kan benyttes på nytt, 
gammelt, beiset, malt eller 
trykkimpregnert treverk.

Inntil 10 års vedlikeholds-
intervall.

Avdempet trestruktur 
og høy glans

GJØCO

OLJEMALING
EKSTERIØR

En oljemaling med fyldig 
konsistens som er lett å 
påføre. Den er effektiv mot 
svertesopp og har høy glans.

Malingen har mange 
anvendelsesområder. Både 
på nytt, beiset, dekkbeiset og 
malt treverk. I tillegg kan den 
også brukes som dekkstrøk 
på grunnet jern. Kan også 
benyttes på trykkimpregnert, 
grunnet materiale.

Inntil 7 års vedlikeholds-
intervall.

Slitesterk og vær-
bestandig

HERREGÅRD

EXCLUSIVE
OLJEMALING

En oljemaling som er skapt 
for å tåle ekstreme vær-
forhold. Den har god dekk-
evne og har 50 % lenger 
holdbarhet enn tradisjonelle 
oljemalinger på markedet. 
Gir en elegant og glansfull  
finish, og etterlater ikke 
penselstriper på treverket.

Også godt egnet til vinduer, 
dører, vindskier, hagemøbler 
og hagegjerder. Glansgrad 50.

Inntil 10 års vedlikeholds-
intervall.

Best mot vær 
og vind 
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Tidligere beiset vegg/kledning vaskes grundig med Gjøco Kraftvask. Skrubb/vask av og la treverket tørke. Deretter beiser du ett til to bord om gangen med ditt valgte Gjøcoprodukt. På ubehandlet 
treverk kan beisen tilføres direkte på veggen/kledningen. Husk også endeveden. To til tre strøk anbefales. Husk at beisoverflaten må tørke mellom hvert strøk.

GODE RÅD FØR BEISING AV VEGG/KLEDNING:

OLJEBEIS
EKSTERIØR

GJØCO HERREGÅRD HERREGÅRDHERREGÅRD

EXCLUSIVE
TJÆREBEIS

TERRASSEBEIS
OLJEBASERT

TERRASSEBEIS
VANNTYNNBAR

Gjøco Oljebeis er en lett 
tiksotrop alkydoljebasert beis. 
Oljebeisen trenger godt inn 
i treverket og gir en effektiv 
impregnering, samtidig som 
den danner en værbestandig 
film. Tørker fort og gir en 
transparent overflate. 
Anvendes på nytt eller 
tidligere beiset treverk. 
Kan også benyttes på 
trykkimpregnert materiale.

Inntil 5 års vedlikeholds-
intervall.

Meget værbestandig tjære-
beis av høy kvalitet som gir 
treverket en unik glød og et 
vakkert utseende. Beisen 
trenger godt inn i treverket 
og gir en vannavvisende og 
slitesterk overflate. 
Inneholder meget effektive 
midler mot svertesopp.
Beisen egner seg svært godt 
på tømmerbygninger, hytter, 
stabbur, gjerder, naust og 
hus med villmarkspanel.

Inntil 8 års vedlikeholds-
intervall.

Høykvalitets oljebeis som 
fremhever og beskytter 
treverket. Terrassebeisen kan 
blandes i mange farger og er 
tilsatt UV-filter. Oljen trekker 
ned i treverket og hindrer 
gråning og oppsprek king av 
treverket. 

Brukes på terrasser, både på 
nytt og gammelt impregnert 
treverk.

Inntil 3 års vedlikeholds-
intervall. 

Høykvalitets beis med 
UV-filter som gir en ekstra 
hardfør finish. 

Den hindrer gråning og 
oppsprekking av treverket, 
og kan blandes i flere farger. 

Brukes på terrasser, både på 
nytt og gammelt impregnert 
treverk.

Inntil 3 års vedlikeholds-
intervall.

Meget slitesterk Ett strøk er nokTrenger ingen grunningFremhever trestrukturen

Fargespillet i treverket blir forsterket når man bruker beis. Beis er transparente farger som fremhever trestrukturen og gir ny glød 
og et naturlig friskt, uttrykk i treverket. Beisen trekker også inn i trestrukturen og gir en impregnerende beskyttelse.

LEKRE BEISFARGER
-FÅ MED DET NATURLIGE SPILLET I TREVERKET
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RENE GRÅTONER TIL MUR- OG TREFASADER

MURMALING FASADEMALING MURSEIS
MUR OG BETONG MUR OG BETONG VANNTYNNBAR

GODE RÅD FOR BEHANDLING AV MUR

En slitesterk og silkematt akrylmaling 
med god værbestandighet. Effektiv 
mot sopp. Den er godt egnet for 
mur, puss og betong. Gjøco Murseis 
påføres all bar mur.

Matt, diffusjonsåpen og vann-
avvisende murmaling til krevende 
underlag. Spesielt egnet for mur, 
betong og puss. Hefter godt. Trenger 
ikke grunning på faste underlag. 
Inneholder også effektive midler 
mot svertesopp.

“Grått er hot” på husveggen uansett mur- eller trefasade, og en farge som faller i smak hos de aller fleste. 
Grått er en farge full av nyanser og uttrykk. Fargen grå kan både være stilfull, rocka, hard og myk. 

Fargesetting av mur er også en viktig del av husets helhet. Pass på at muren ikke blir for dominerende, men samtidig setter sitt preg. 
Bruk litt tid på å finne de riktige fargetonene. Spill på lag med omgivelsene, naturen og ikke minst husets egne fargetoner.

Brukes på all bar mur for å binde 
og isolere overflatepartikler før 
videre behandling. Er fargeløs og  
vannfortynnbar. Kan overmales 
med Gjøco Akryl Fasademaling
eller Gjøco Pliolite Murmaling.

HYDRO PLIOLITE AKRYL GJØCO

Vår beste murmaling Slitesterk overflate som puster Kan benyttes på alle typer mur 

plioliteteknologi

Regn

Fuktighet/
vanndamp

-finn den rette nyansen

Pustende, vannav-
visende overflate.

Vask mur-/betongveggen med Gjøco Kraftvask. Bruk gjerne høytrykkspyler, men pass på at trykket ikke blir for stort. Skrap av løs puss med en skrape. På ubehandlet eller bar mur påføres ett lag 
med Gjøco Murseis for å binde og isolere muroverflaten. Deretter bruker du to strøk Gjøco Akryl Fasademaling eller Gjøco Pliolite Murmaling.
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Forhandler:

 

NO Gjøco AS
6639 Torvikbukt
Tel +47 71 29 17 00
www.gjoco.no

SE Gjöco AB
284 33 Perstorp
Tel +46 (0)435 353 57
www.gjoco.se

Det er mange hensyn en må ta 
når huset skal males utvendig.  
Valg av farge og maling påvirkes 
av hustype, omgivelsene rundt, 
trender og av nasjonale og lokale 
tradisjoner.

HUSVASK KRAFTVASK TERRASSERENS MOSE & ALGEFJERER

Fjerner effektivt 
mose og alger

Fjerner gammel olje 
og terrassebeis 

For vasking før maling 
og beising

For årlig vask og 
vedlikehold

ANTISOPP

Ekstra beskyttelse 
mot svertesopp

tips og råd for å lykkes...

Et rengjøringsmiddel 
for fjerning av smuss 
på malte og umalte
overflater. Årlig hus-
vask anbefales. Da 
forlenger du holdbar-
heten på malingen.

Et sterkt alkalisk, 
fosfatfritt rengjørings-
middel til utvendige 
husflater. Gjøco 
Kraftvask virker 
lett mattende på 
malingsfilmen og
er derfor velegnet å 
bruke før ommaling.

Et sterkt, alkalisk 
rengjøringsmiddel for 
fjerning av gammel 
treolje, smuss og 
forurensning. Lysner 
treverket. Gjenopp-
frisker trefargen 
på terrassebord og 
hagemøbler.

Fjerner effektivt 
uønsket vekst av 
mose, alger eller lav. 
Benyttes på utvendig 
tak, stein, mur, 
fasader og terrasser.

Et konsentrat av fungi-
sider som kan tilsettes 
utendørs beis, dekkbeis 
og maling. Antisopp 
anbefales benyttet ved 
angrep av svertesopp 
på malingsfilmen. Spør 
etter produktet hos din 
lokale Gjøcoforhandler.

GJØCO GJØCO GJØCO GJØCO GJØCO

Beis gir en transparent film og gjør 
at veggene får et levende uttrykk. 
Jo flere strøk, jo mer dekkende 
vil den fremstå. Beis er den over-
flatebehandlingen som inneholder 
minst pigmenter, og det betyr at 
den beskytter mindre mot 
nedbrytningen av UV-stråling.  
Dette krever mer vedlikehold, og 
en husvegg bør derfor beises igjen 
innen 5 til 8 år. Solveggen må 
muligens beises enda oftere. 

Oljedekkbeisen er dekkende, men 
lar samtidig litt av treets struktur 
være synlig. Den kan beskrives 
som fortynnet maling, men med 
kraftigere pigmentering enn beis. 
Holdbarhet fra 5 til 8 år.

Maling gir en helt dekkende film 
og er fullpigmentert. Ved godt 
forarbeid kan maling gi beskytt-
else i 7 til 12 år. Heldekkende 
maling er den behandlingen som 
vanligvis gir best beskyttelse mot 
vær og vind, men den kan skjule 
råte og sopp. Nytt og ubehandlet 
panel brytes raskt ned når det 
kommer utendørs. Fukt vil trekke 
ned i trevirkets bindestoff, og 
øker risikoen for sopp og råte. 
Det er derfor viktig å behandle 
panelet så raskt som mulig, helst 
før det settes opp. Står panelet 
ubehandlet i mer enn 3 til 4 uker, 
må det stålbørstes for å fjerne 
løse trefibre og smuss.

BEIS:

OLJEDEKKBEIS:

MALING:

Når det gjelder fargevalget er det viktig 
at du finner en farge som står til huset og 
omgivelsene. Mal prøveoppstrøk på veggen, 
og studer fargene til ulike tider på døgnet. 
I Norge forandrer lyset seg med årstidene 
og dette påvirker husfargen. 

Husets beliggenhet spiller også en viktig 
rolle. Hus ved skogen er mer utsatt for 
begroing, mens hus ved veien er mer utsatt 
for trafikkstøv og forurensing. Her vil det 
lønne seg å velge en mørk kulør som ikke 
fremhever dette. Selv om huset ditt er din 
signatur utad, er det også viktig å huske 
at det skal passe inn i omgivelsene.

Flere av husene som
 er avbildet 

i denne guiden er fra System
hus.

Fargene i denne guiden er å betrakte som
 veiledende. O

pplevelsen av farger varierer m
ed lys-

forholdene. B
l.a. underlag, antall strøk og glans påvirker fargene. Lykke til m

ed fargevalget.
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