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Dags att fräscha upp ditt trädäck och din
altan
Efter en lång och kall vinter är det nu åter tid att ta steget ut i trädgården och
njuta av vårsolen. Att se över trädäck och altan kan vara en bra start på årets
målningssäsong. Med pigmenterad Nordsjö UV SUPER Terrass & Möbelolja V
får du ett slutresultat som ger upp till 4 år hållbarhet utan att du döljer träets
fina ådring.
Nordsjö UV SUPER Terrass & Möbelolja V finns i 16 kulörer. Kulörerna
Twilight 1195 och Sand 1182 passar båda utmärkt till dagens moderna vita
och grå hus. För de som önskar en mer traditionell kulör, så är både Path

1188 och Strain 1192 ett utmärkt val.
Oljan tränger väl in i underlaget och förhindrar fuktinträngning och
sprickbildning. Dessutom skyddar produkten mycket bra mot solens UV
strålar. UV SUPER Terrass & Möbelolja V kan användas opigmenterad, men
som pigmenterad har den längre livslängd. Oljan är dessutom vattenburen,
vilket är bra för både dig som målar och miljön.
Innan du oljar in ditt trädäck eller altan är det viktigt att rengöra underlaget.
Tidigare oljade ytor rengörs och bleks från gammal olja och smuts med
Nordsjö Terrass & Möbeltvätt.

Om Nordsjö
Nordsjö-varumärket har sina rötter i Nordström & Sjögren AB, som startade
sin verksamhet redan 1903. I dag är Nordsjö ett av de ledande och mest
innovativa varumärkena i Norden. Vi har stort fokus på att utveckla och
tillverka produkter som är hållbara för vår miljö och vår ambition är att ligga
steget före samhällets lagar och krav. Vid vår anläggning i Sege utanför
Malmö, som är Nordens största, utvecklas och tillverkas färg, lack, spackel
och träskydd för konsument och yrkesmålare. Nordsjö ingår i AkzoNobel
-koncernen, som är väldens största färgtillverkare.
Om AkzoNobel
AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av
specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter
världen över med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara
lösningar för våra kunder. Bland våra välkända varumärken finns Eka,
International, Dulux och Sikkens. Vi är ett Global Fortune 500-företag och
rankas återkommande som ett av de ledande företagen inom hållbar
utveckling. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i
fler än 80 länder, där våra 55 000 engagerade medarbetare levererar
Tomorrow's Answers Today™.
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