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DRYWOOD 
- historie helt 
tilbake til 1893!
Mange har ikke hørt om 
oss, men DRYWOOD har 
faktisk en historie helt 
tilbake til 1893!
 
Det var da selskapet Creation UK 
LTD Holst ble etablert. I 1962 
utviklet selskapet den første 
utendørs vannbaserte 
treimpregneringsmiddelet i  
Nederland. Dette produktet ble 
kalt DRYWOOD HTS og derfra 
har DRYWOOD sitt navn.  
Den unike malingen vi fortsatt 
selger i dag så sitt lys første gang 
i 1975 og var sannsynligvis den 
første hybridmalingen i Europa. 
Dette betyr at olje og vann i  
malingen er blandet sammen.  
 
Drywood maling ble i utgangs-
punktet laget til industri, der i 
hovedsak til dør- og 
vindusprodusenter.  
Men malingen har vist seg å ha 
ekstreme kvaliteter, siden den 
første gang kom til Norge i 1978.  
Den unike værbestandigheten er 
vi fast bestemt på å få informere 

åpnet for salg av Drywood maling 
til konsummarkedet og siden den 
gang har vi  hatt en eventyrlig 
vekst.  

Les mer på www.drywood.no og 
se våre fantastiske referanser.

- samme rese
pt siden 197
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- Kvalitet i 
hvert strøk!



Hvorfor er DRYWOOD annerledes?
Den avgjørende forskjellen med Drywood maling er at den  

 
Drywood får derfor en unik inntrenging i treverk, selv med høyt  
vanninnhold. Når malingen trenger inn, erstatter alkydharpiksen 
vannet som fordamper. Dette fører til meget bra vedheft,  
treverket stabiliseres og risikoen for sprekkdannelser reduseres 
kraftig, nærmest lik null. Mens alkyddelen trekker inntil 
6 treceller inn i treverket (furu), legger akryldelens større partikler 

og tillater kontrollert uttørking av treverket. Ved påføring i henhold til 
anvisning har Drywood sin husmaling en holdbarhetsgaranti  
fra 12 til 16 år. Den er meget motstandsdyktig mot svertesopp 
og har en unik holdbarhet på farge og glans

 
testet ut av: Norsk Treteknisk Institutt, Statens Teknologiske Institutt, 
Mycoteam, Teknologisk Institutt (Danmark), TNO (Nederland) 
og Paint Research Association (England).

Tradisjonell alkydharpiks: 

Trenger lite inn i treet og 
blandes ikke med den 
naturlige fuktigheten.

DRYWOOD:
Trenger dypt inn, blander 
seg med den naturlige 
fuktigheten i treverket 
og gir en solid forank-
ring til den beskyttede                    
akryldelen.

www.drywood.no



Farmand
Borettslag
anbefaler!
”Det er 15 år siden vi 

fremdeles ser det nesten 
nymalt ut. Vi i styret håper 

- 2011

Farmand Borettslag 
 

Drywood da de malte i 1996. 

- samme rese
pt siden 197
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Referanser

hundre sider! Kunder som villig stiller opp 
for å fortelle om sine erfaringer med  
malingen. 
DRYWOOD har erfaring siden 1975 med 
samme resept og er derfor et trygt valg av 
maling og beis. Produsenten i Nederland 
har stor fokus på kvalitet i alle ledd og tester 
jevnlig ut sine produkters egenskaper.

Tom Hatteberg Iversen - Harstad
 

 

 

- Harstad

- Kvalitet i 
hvert strøk!



Fantastisk referanse 
fra Bastøy!

Næring
Tønsberg Skadedyrkontroll AS:

-

bruke Drywood.” 

www.drywood.no

- DRYWOOD økonomisk og arbeidsbesparende!



BONDENS uttalelse:
Jan Magne Amundsen, Tønsberg
”Jeg malte hele gården min med Drywood for 
8 år siden og alle bygningene ser fremdeles 
nymalt ut”.

Alf Chritian Feen, Re
“Jeg malte med Drywood sommeren 1999 og 

Mitt malingsvalg er enkelt neste gang jeg skal 
male”.

- Tenk MI
LJØ

mal med D
RYWOOD!

- samme rese
pt siden 197

5!

Gårdbrukere har store vedlikeholds- 
kostnader og har derfor spesielt gode  
fordeler ved å benytte DRYWOOD maling.

- Kvalitet i 
hvert strøk!



Malemester Bjørn Åge Hauen Anbefaler! 

www.drywood.no

Daglig leder i 
Kulør Bach Johansen  
Interiør  AS, 
Ann Christin Torp

Daglig leder i 
Miljømalern AS, 
Johnny Spangen

DRYWOOD er malerens valg!Hvorfor velge DRYWOOD?



Mange lurer på hvordan vi kan gi Norges beste garanti. Svaret er at Drywood har vært brukt i Norge siden 
1978, uten å forandre på resepten. Når vi kan gi en slik garanti, har vi selvfølgelig lagt inn en sikkerhets-
margin. Altså at malingen har lengre holdbarhet enn det vi garanterer. Ingen andre malingprodusenter kan 

-
er (VOC) i sin maling grunnet nye krav. Kjemikalier ble før kravet tilsatt produktene for å gi dem ønskede 
egenskaper og utseende. Problemet var at enkelte av stoffene hadde alvorlige skadevirkning for miljø 
og helse. Flere av dem regnes i dag som miljøgifter og er forbudt i Norge. Dette førte til nye resepter og 
dårligere produkter. Spesielt ble svertesopp et stort problem. Da Drywood allerede var langt under de nye 
kravene til VOC, var ikke forandringer nødvendig.

Drywood malingen ble i hovedsak utviklet til industri og ble tidligere kun brukt av profesjonelle aktører.  
I Norge er vi berørt av klimaforandringer som har ført til kortere vintre og fuktigere klima. Da er det naturlig 
å se hvilke land i Europa som har lang erfaring med høy luftfuktighet alle årstidene og med regelmessige 
regnbyger.  

lang erfaring med å produsere maling i kombinasjon med fuktig klima. Det er faktisk hele 87 malingpro-
dusenter i dette tresko-landet. Drywood Coatings er en av disse produsentene. 

Opp igjennom tiden er det malt med Drywood fra Kristiansand i sør til Alta 
 

Nederland har hatt samme resept iden 1975 har vi referanse- 
prosjekter alle kan reise ut å se på. Bygninger malt for 12 til 16 år siden 

og OBOS. Sistnevnte ved avdelingen i Nøtterøy og Tønsberg har kjent 
til malingen siden midten av nittitallet og teknisk vedlikeholdssjef Ragnar 
Slettvik sier følgende: “Drywood står nesten dobbelt så lenge som alle 
andre malinger”.

Ta kontakt med oss, og vi tar deg gjerne med på en tur for 
å vise frem referanser vi har i ditt nærområde!

Norges beste garanti!

I DAG1975



Ambassadører



Interiør
Maling som gir et jevnt og skjoldfritt resultat. Lett å påføre, har god dekkevne og er vaskbar. 
Produktet inneholder ikke Texanol som er medvirkende årsak til heksesot. Kan påføres gips, mur, 

 

-
ber og panel. Produktet inneholder ikke Texanol som er medvirkende årsak til heksesot. 

Mesterens tre-panel, halvblank/silkematt

lister, skapdører med mer. Raskt tørketid og det kan påføres 2 strøk på samme dag.

Robust maling for bruk på baderom, storkjøkken, sykehus og andre miljøer som krever høy vask-

Mesterens heftgrunn
 
-

der ikke Texanol som er medvirkende årsak til heksesot.



Eksteriør
Mesterens husmaling 

-

først med Mesteren husgrunning. Kan også brukes på underlag som metall, trykkimpregnerte materialer, plastbelagte under-
lag og mur. Metall må grunnes med egen DRYWOOD grunning. Malingen har en fantastisk inntrenging og beholder farge og 
glans år etter år.  Mesterens husmaling er meget motstandsdyktig mot svertesopp og har Norges beste garanti!

Mesterens husgrunning 

en fantastisk inntrenging. I treverk trenger grunningen inn i cellene og erstatter vannet som fordamper. 
Dette stabiliserer treverket og risiko for sprekkdannelser reduseres kraftig, nærmest lik null. 

Mesterens gårdsmaling

Mesterens dør og vindusmaling 

Mesterens oljegrunning 
Oljebasert spesialgrunning som kan brukes på impregnerte materialer. Etterbehandles med Mesterens husmaling. 

Mesterens murmaling 

god diffusjonsåpenhet.

Mesterens taksteinmaling 

stål, aluminium og eternitt. Basert på resepten til Mesterens husmaling. 
 

www.drywood.no

Vi bruker bare 
DRYWOOD når vi 

sprøytemaler tak i hele Norge og er 
kjempefornøyd!

Malingen er enkel å jobbe med 
og har en fantastisk glans.
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Morten Svere
Takfornying Øst AS

TAKFORNYING AS
www.takfornying.as



NORGES 
MEST 

ANBEFALTE 
MALING!*

Kilde:www.anbefalt.no

- Kvalitet i 
hvert strøk!

HVORFOR BRUKE
DRYWOOD?

SAMME RESEPT, SAMME INNHOLD. 
BARE EMBALLASJEN ER FORANDRET SIDEN 1975!

SPAR TID! Mesterens husmaling sin resept og kvaliteter sparer 
utførende 10-15% i arbeidstid.

SPAR ARBEID! Mesterens husmaling har en unik værbestandighet 
som øker levetiden, vedlikeholdsintervaler og sparer deg for arbeid.

SPAR PENGER! Ved å spare tid og arbeid, sparer du også penger. 
Sammen med Norges beste garanti på maling, er valget enkelt!

HOLDBARHET

12-16 ÅR

HOLDBARHET

12-16 ÅR
KVALITER  
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1975 2015

Lang holdbarhet
Lett å påføre
Drypper lite
Miljøvennlig
Overmalbar etter en time
Leveres i alle farger

Les mer på www.drywood.no.

- samme resept siden 1975
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Drywood Norge AS garanterer at Mesterens husmaling har 12 til 16 års holdbarhet benyttet på utvendig treverk. 

Garantiordningen omfatter vesentlig glanstap, krakelering, misfarging av svertesopp, 
fargenedbryting (endring større enn 20 % i NCS) eller annen forvitring på malingen som normalt ikke skulle forventes innenfor garantiperioden. 
Garantien er gjeldende ved fremvisning av kvittering, samt at produktet er riktig brukt 
i henhold til bruksanvisning og informasjon i produktdatablad. (Garantien gjelder ikke 
for problemer i form av blæring, avflassing eller andre elementer som skyldes dårlig 
underlag eller feil ved underliggende behandling. Det understrekes at høvlede kanter 
på kledning og høvlede flater påføres 3-4 strøk. Garantien gjelder ikke høvlede impregnerte materialer.

Anbefalt tørrfilm tykkelse på nytt treverk er 160-180 μm (symbolet μm står for mik-rometer og 1 millimeter = 1000 mikrometer). I praksis betyr dette grunning (30 μm) + 
2 strøk maling med 60 μm pr. strøk (minimum 10-12 liter pr. 70 kvm pr. strøk, avhen-
gig av underlaget). Tykkelsen på malingen er helt vesentlig for et godt resultat. Dette 
gjelder alle malingstyper da filmen slites ned hvert år. Sol- og hardt værutsatte over-flater skal påføres 3 strøk. Jo tykkere lag med maling, jo lengre holdbarhet. 
Skulle ikke Mesterens husmaling stå i forhold til garantien, vil Drywood Norge AS erstatte malingen. Er det en side av bygningen der forandringen er så stor at garan-tien trer i kraft, erstattes malingen til denne siden. Er det to eller flere sider, får kunden maling til hele bygningen. Alternativt kan kunden få penger tilbake (100 % penger tilbake garanti) på samme vilkår som ved erstatning av maling.  

Garantien går ikke i noen grad ut over reklamasjonsretten som er i forhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. 

www.drywood.no  post@drywood.no

oldb h ttil 16 å h

www.drywood



Byavisa Sandefjord arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god 
presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale 
oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg 
(PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presse-
etiske spørsmål.

Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo 
Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no
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Engasjerte ungdommer er det som skal være med å forme framtida. Nyvalgt leder i Ungdomsrådet,
 Julian Steder, oppfordrer andre unge til å engasjere seg og Byavisa kan ikke være mer enig. Det er vik-
tig at de unge er med på avgjørelser som får konsekvenser for dem selv. Derfor må de også bli hørt 
når de snakker. Oppfordringen går derfor også til etablerte politikere om å lytte til de unges råd.

For Reidar og Torunn 

Ottesen var det et stort 

nederlag å innse at de 

ikke klarte å gjøre det 

nødvendige arbeidet på 

sitt gamle «skipperhus» 

i år. 

TANITA WASSÅS KVEINÅ Tekst og foto

– Jeg var spent på om dere ville 
dukke opp, utbryter Torunn 
Ottesen (66) i det hun tar imot 
oss i døra.

Hun kan fortsatt ikke tro det 
- men det er en gledelig mot-
takelse. 

– Trodde ikke på det
Forrige uke fi kk hun telefon fra 

Byavisa om at hun og mannen 
Reidar (67) var de heldige vin-
nerne av oppussing for 150 000 
kroner.  

– Jeg skjønte ingenting, for 
jeg hadde jo ikke vært med i 
noen konkurranse. Jeg satt fak-
tisk å løste kryssordet i Byavisa 
akkurat da dere ringte, sier 
hun. 

– Falleferdig
– Han mangler en arm og jeg 
mangler en fot, så vi prøver å 
utfylle hverandre, sier Torunn 
og ler i det hun hjelper man-
nen med å forsyne seg av den 
usannsynlig høye hjemmelag-
de sukkerbrød-kaken hun har 
bakt for anledningen. Dette 
skal feires.

Huset er over 200 år gam-

melt. Reidar og Torunn kjøpte 
det i 1975, fem år etter at de 
giftet seg. 

– Den gangen var det falle-
ferdig . Og det var mange som 
mente det burde rives. Men vi 
følte det hadde et eller annet. 
Så vi kjøpte det. Og så brukte 
vi hele det første året på å gjøre 
det beboelig. Døtrene våre sov 
på gulvet i stua mens vi ordnet 
soverommene, forklarer Reidar. 

Ulykkesfugler
For Reidar og Torunn var det et 
stort nederlag å innse at de ikke 
klarte å gjøre det nødvendige 
arbeidet på sitt gamle «skipper-
hus» i år. 

I fjor påske var Reidar utsatt 
for en fallulykke på glattisen 
som ga han en permanent 

skade i skulderen som gjør at 
han ikke kan løfte armen høy-
ere enn beltehøyde. I tillegg 
hadde Torunn en operasjon 
i vår som gjør at hun halter 
rundt, delvis med krykker. 

Men selv om hun er halt er 
hun i godt humør. For mannen 
sendte nemlig inn bidrag til 
«Byens styggeste hus» uten at 
hun visste det, og det fi kk et 
heldig utfall. 

– Sånt lureri får han lov til å 
holde på med, sier hun og ler. 

Konkurransen er i samarbeid 
mellom Drywood og Engers 
Malerfi rma, Takfornying AS og 
Nøtterøy håndball. 

Maling og takfornyelse
De er opptatt av å bevare sær-
preget og det gamle. Uavhengig 

av det har ikke det stavernsgule 
huset blitt malt på 14 år. I til-
legg trenger det en takforny-
else. 

– Torunn har vært veldig 
bekymret for hvordan vi skulle 
få malt, for vi skulle egentlig 
gjøre det i fjor. Men så gikk jo 
ikke det. Nå er det veldig deilig 
å slippe å bekymre seg for det, 
sier Reidar. 

– Og så kommer hjelpen, som 
fra oven! Jeg tror vi må innse 
at vi er pensjonister og at vi 
ikke klarer å gjøre alt selv len-
ger, sier Torunn, mens repre-
sentanter fra Drywood, Engers 
Malerfi rma og Takfornying AS 
er på inspeksjon.  

– Men nå tror jeg på det altså, 
at vi har vunnet. 

tanita@byavisa.sandefjord.no

GOD STEMNING:

– Jeg kan ikke tro det
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tig at de unge er med på avgjørelsers
når de snakker. Oppfordringen går de
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Maling – overflatebehandling av treverk
Overflatebehandling før maling er viktig for holdbarheten til malingen. Erfaring viser at 85 % av malingsfeil skyldes for 

dårlig overflatebehandling.  Maling av høvlede impregnerte materialer forårsaker ofte flassing. For å få best mulig
resultat anbefaler vi følgende: Nytt treverk skal stå ubehandlet ett år. Slipes over med grovkornet sandpapir (60). Påføres
ett strøk Drywood grunning når materialet har under 15% fukt. Overmales etter ett døgn med 2-3 strøk Mesternes husmaling.

PÅFØRINGSANVISNING FOR DRYWOOD:
Det er viktig at underlaget er tørt, rent, støv- og fettfritt. Vær derfor nøye med rengjøringen før malingsarbeidet starter. 
Informasjonen i denne påføringsanvisingen er basert på riktig teknisk utførelse og løsninger.

TIDLIGERE BEHANDLET TREVERK:
 - Vaskes med kraftvask. Tips! Spyl vinduene før påføring og rett etter påføring av kraftvask, for å unngå skjolder. 
 - Sprøyt på sopp- og algedreper. Spyles ikke av – skal tørke på veggen.
 - Løs maling fjernes med skrape eller stålbørste. 
 - Mål fukten i treverket om mulig.
 - Alt bart treverk pusses for å løsne fiber og grunnes med Mesterens husgrunning.
 - Påfør 2 strøk Mesterens husmaling ( ca. 120-130 microns, tørrfilm).
 - I praksis betyr dette at 10 liter skal dekke ca. 70 kvm, noe avhengig av underlaget (brukes det mindre enn dette,  
  legges det på for lite maling). 
 - Endeveden skal alltid påføres 3-4 strøk maling (vått i vått).
 - Det skal påføres 3 strøk Mesterens husmaling på værutsatt kledning, samt sør-vegger for best værbestandighet.

NYTT TREVERK:
 - Som har stått lengre en 4 uker vaskes med husvask (ikke nødvendig med kraftvask).
 - Løse eller misfargede fiber fjernes med stålbørste.
 - Sprøyt på sopp- og algedreper. Spyles ikke av – skal tørke på veggen.
 - Treverk grunnes med Mesterens husgrunning.
 - Påfør 2 strøk Mesterens husmaling ( ca. 120-130 microns, tørrfilm).
 - I praksis betyr dette at 10 liter skal dekke ca. 70 kvm, noe avhengig av underlaget (brukes det mindre enn dette,  
  legges det på for lite maling). 
 - Endeveden skal alltid påføres 3-4 strøk maling (vått i vått).
 - Det skal påføres 3 strøk Mesterens husmaling på værutsatt kledning, samt sør-vegger for best værbestandighet. 

DØRER/VINDUER:
 - Vask med kraftvask på flater som skal males. OBS! Spyl vinduene før påføring og rett etter påføring av kraftvask, 
  for å unngå skjolder.
 - Løs maling fjernes med skrape eller stålbørste. Slip godt med finkornet pussepapir (120-150) på alle flater. 
  Viktig for god vedheft. 
 - Vær oppmerksom på fuktproblematikk.
 - Alt bart treverk grunnes med Mesterens husgrunning.
 - Sprøyt på sopp- og algedreper. Spyles ikke av – skal tørke på overflaten.
 - Påfør 2-3 strøk med Mesterens dør og vindusmaling. Mesterens husmaling kan også brukes, men penselstrøk kan bli synlig.
 - Det skal påføres 3 strøk Mesterens dør og vindusmaling på værutsatte vinduer, samt på sørsider for best værbestandighet. 
 - Husk at endeveden på belistning ned mot vannbrettet skal males 3-4 strøk vått i vått.

Er du i tvil? Ta kontakt med din nærmeste forhandler for råd og tips! 

www.drywood.no

Hvordan få
best mulig

resultat?



- Kvalitet i 
hvert strøk!

TA KONTAKT for mer informasjon om priser, befaring, demonstrasjon 

av produktet, faglig vurdering, veiledning etc.

Malingen med 
lengst varighet!

I 

FOR DIN NÆRMESTE FORHANDLER
SE VÅRE HJEMMESIDER  

WWW.DRYWOOD.NO

www.drywood.no

IMPORTØR

3157 Barkåker
 

post@drywood.no

 


