
 Fargeguide
  Levende Panel

Verdi kr 25,-
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• Gir en matt og vakker overflate

•  Setter farge til panelet samtidig som man bevarer de  
naturlige mønstre og tegninger i treverket

• Beskytter treverket mot gulning

•  Ved bruk av Snøheim (hvit) bevarer man lyst treverk lyst

•  Fargen Snøheim kan brukes til å lysne gulnet panel 

Original Panellakk 10

 Farge: Gjendebu | 808

Verdi kr 25,-



Påfører du første strøk i fargen Snøheim på et gulnet 
panel, kan siste strøk påføres i en annen farge. Da vil  

du få et lysere resultat, og det er enklere å oppnå de lyse 
grå og brune fargenyansene uten at den opprinnelige 

gule fargen påvirker resultatet.

Levende Panel
Å fremheve treets naturlige struktur ved å sette farge til både nytt og gammelt gulnet panel, gir interiøret  
en ny dimensjon og det vakre mønsteret i treverket fremheves. Panelet, tømmer veggene, taket og døren  
får karakter, det tilpasses dagens interiørtrender og inkluderer naturens vakre farge nyanser utenfor. 
Det skaper en hyggelig og intim atmosfære, og gir sjel til hus og hytte. Fargene i dette fargekartet er  
nåtidens farger. Farger som vil forskjønne det ekte trepanelet i et helhetlig interiør.

Nordsjö Matt Panellakk

Snøheim | 801

Gaustadtoppen | 802

Rondvassbu | 803

Geiteryggen | 804

Hallingskarvet | 805

Trollheim | 806



Gulnet panel lysnet opp med hvitpigmentert 
Panellakk. Jo flere strøk jo lysere og hvitere.

 Farge: Trollheim | 806

 Farge: Jøldal | 807

 Farge: Snøheim | 801



Panellakk er en transparent behandling.  
Underlagets opprinnelige farge vil derfor 
skinne igjennom og påvirke resultatet.  
Fargene er å betrakte som veiledende.

Fargen påvirkes av underlaget
Nordsjö Original Panellakk motvirker gulning av panelet og gir det et varig, naturlig utseende. Det er 
viktig å huske på at underlagets farge vil påvirke den endelige fargen, da påføring av Panellakk er en 
transparent behandling av treverket. Er underlaget relativt nytt og lyst, blir fargen du legger på også 
preget av det lyse. Er underlaget mørkt og gulnet, vil også fargen bli mørkere.

Nordsjö Matt Panellakk

Jøldal | 807

Gjendebu | 808

Fondsbu | 809

Glitterheim | 810

Fannaråk | 811

Preikestolen | 812



7
3
9
1
3
0
6

1
8
8
8
8
6

SA
P

 N
R

: 6
30

58
9

6
20

16

For en bærekraftig fremtid
Nordsjö er en del av AkzoNobel og som en av verdens største malingsprodusenter kan 
vi gjøre mye for å skape en bærekraftig fremtid. Vi kaller det Planet Possible. Det handler  
om å skape bærekraftig utvikling og produksjon, slik at våre produkter og løsninger  
ikke sløser med verdens ressurser. Det handler også om at vi skal ha kompetente og 
engasjerte medarbeidere, som til enhver tid arbeider for å finne flere innovative løsninger 
og fornybart materiale. Les mer om Planet Possible på www.akzonobel.com

Akzo Nobel Coatings AS
Tlf: 66 81 94 00

post@nordsjo.no | www.nordsjo.no

Du kan laste ned tekniske produktdatablader fra 

www.nordsjo.no

 Farge: Geiteryggen | 804


