PREMIUM KVALITETSMALING SIDEN 1975

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

HOLDBARHETS-GARANTI
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 mikrometer 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, avhengig 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 overﬂater
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 garantien 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.

Drywood Norge

Eksteriør
MESTERENS HUSMALING
Tilgjengelig i 2,7 og 9 liter

Maling med en unik værbestandighet der alkyd (olje) er løst 100% opp i vann.
Fulldekkende maling til alle nye, tidligere malte eller beisede overflater. Nytt treverk
grunnes først med Mesterens husgrunning. Kan også brukes på underlag som metall,
trykkimpregnerte uhøvlede materialer, plastbelagte underlag og mur. Metall må grunnes
med egen metallgrunning. Malingen har 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
Tilgjengelig i 1, 4 og 10 liter

Grunning basert på samme resept som Mesterens husmaling. Da alkyden (oljen) er løst
100% i vann, har den en fantastisk inntrenging. I treverk trenger grunningen inn i cellene
og erstatter vannet som fordamper, selv med høyt vanninnhold (opp til 21%). Dette
stabiliserer treverket og risiko for sprekkdannelser reduseres kraftig, nærmest lik null.

MESTERENS MURMALING
Tilgjengelig i 2,7 og 9 liter

Murmaling med 20 glans basert på samme unike resept som Mesterens husmaling.
Har en fantastisk inntregning og meget god diffusjonsåpenhet.

MESTERENS TAKSTEINMALING

Tilgjengelig i 10 og 20 liter (Selges kun til takfornyingsfirmaer)
Taksteinmaling som kommer i sort og rød, samt i 20 og 70 glans. For bruk til takstein
ved takfornyelse. Kan også brukes på stål, aluminium og eternitt. Basert på resepten til
Mesterens husmaling, men med forsterket overflate.

EKSKLUSIV DØR- VINDUSMALING

Tilgjengelig i 0,68 og 2,7 liter. A-Base leveres i 9 liter.
Vannbasert maling forsterket med polyritan til bruk på trevinduer, lister og dører.
Malingen har god flyt og dekkevne. Tørker raskt, ripebestandig og utmerket glans.
Kommer i glansgrader 40 og 70.

MESTERENS GÅRDSMALING
Tilgjengelig i 3, 10 og 20 liter.

Samme maling som Mesterens husmaling, men ferdig blandet i gårdsrød. Fulldekkende
maling til alle tidligere malte eller beisede flater og nytt treverk.

Interiør
MESTERENS HEFTGRUNN
Leveres i 1 liter, 2,5 liter og 10 liter.

Vanntynnet grunning som kan brukes på de fleste underlag der god vedheft er nødvendig.
Produktet inneholder ikke Texanol som er medvirkende årsak til heksesot.

MESTERENS DØR- OG VINDUSMALING, HALVBLANK
Leveres i 1 liter og 2,5 liter.

Dør- og vindusmaling til innvendig interiør. Vanntynnet maling til overflater av tre. Kan
brukes som mellomstrøk og toppstrøk. Malingen har meget god utflytningsevne- som gir
en flott overflate i halvblank 40 glans. Tørker hurtig. Velegnet til maling av trapp og gulv.

MESTERENS TAK- OG VEGGMALING 07

Leveres i 2,7 liter og 9 liter. I tillegg leveres «eggehvit» i 3 liter og 10 liter.
Robust silkematt maling som gir en fyldig, pen og rengjøringsvennlig overflate. Kan
brukes som grunning og topp-strøk. Fulldekkende med 2 strøk maling på gips, mur,
overmalbar tapet, glassfiber og panel. Inneholder ikke Texanol som er medvirkede årsak
til heksesot.
-

MESTERENS TAKMALING 02
Leveres i 3 liter og 10 liter.

Maling som gir et jevnt og skjoldfritt resultat. Lett å påføre, har god dekkevne og er
vaskbar. Kan påføres gips, mur, betong, glassfiberstrie og sparklede overflater. Kan også
blandes i lyse farger til maling av vegg med flott matt resultat. Produktet inneholder ikke
Texanol som er medvirkende årsak til heksesot.

MESTERENS TREPANEL, HALVBLANK 40 / SILKEMATT 15
Leveres i 1 liter og 2,5 liter.

Tremaling med god dekk- og utflytningsevne. gir en hard og holdbar overflate på dører,
vinduer, lister, skapdører med mer. Rask tørketid og det kan påføres 2 strøk på samme
dag.

MESTERENS VÅTROMSMALING 20
Leveres i 2,7 liter og 9 liter.

Robust maling for bruk på baderom, storkjøkken, sykehus og andre miljøer som krever
høy vaskbarhet. Stor slitestyrke og hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.

AULILUND GÅRD
Aulilund Gård ligger på Semslinna på Sem rett utenfor
Tønsberg og har ﬂere bygg som er malt med Drywood.
Gården ble malt i 2014/15 med S 3060-Y-20R og hvit.

TVISTEIN FYR (1908)
Tvistein fyr er et fyr ved Nevlunghavn i Vestfold. Det står på den østre
av to småholmer om lag tre kilometer sør av Hummerbakkfjorden.
Malt i 2014 i hvit farge.

VILLA MØLLEBAKKEN I TØNSBERG
S 3060-Y-20R

VILLA MØLLEBAKKEN (1890)
Villa Møllebakken er en villa på Haugar i Tønsberg som opprinnelig ble bygd
i sveitserstil, men har nå en blanding av ulike stilarter etter ﬂere moderniseringer.
Malt i 2013 i bomullshvit S 0502-Y og S 3030-Y

HYTTE PÅ SVALBARD (1980)
Hytta på Svalbard er bygget på slutten av 1980-tallet og er malt med
DRYWOODS gårdsmaling som er beskyttende mot ekstremvær og vind.
Malt i 2012 med Mesterens gårdsmaling 608.
Les mer om prosjektet på drywood.no.

VILLA MØLLEBAKKEN I TØNSBERG

-

BASTØY KIRKE
Drywood-maling på mur. Malt i 2001 med farge 3030-Y 10R.

METALL / STÅL-BYGG
Malt i 2016 med mørk grå S7502-Y og lys grå 4100-N.

Bondens uttalelse
Alf Christian Feen, Re

“Jeg malte med Drywood sommeren 1999 og låven står fortsatt
like ﬁnt, selv etter så mange år.
Mitt malingsvalg er enkelt neste gang jeg skal male.”

- Kvalitet i hvert strøk!

Mesterens husmaling
Samme gode resept siden 1975

-Kvalitet i hvert strøk!
-
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FOR DIN NÆRMESTE FORHANDLER
SE VÅRE HJEMMESIDER
WWW.DRYWOOD.NO
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