fargekart

verdi kr 45,–

Vegg: Sens 6315 Jade

Helsevennlig maling

– eneste som er anbefalt av naaf
Sens er utviklet i samarbeid med:

Vegg: Sens 1016 Blek Sand

Det gode liv

Tenk helse når du maler innendørs

Et ønske om «det gode liv» ligger godt forankret i de fleste mennesker. Dette
innebærer alt fra de større og grunnleggende ting i livet, til små hverdagslige
hendelser. I de siste årene har vi nok blitt mer og mer oppmerksomme på det
livet vi lever – at selve livet er her og nå! Vi forsøker etter beste evne å spise
mat som er bra for oss, og trening har for mange gjort underverker.

Norges Astma- og Allergiforbund skal sørge for et så godt liv som mulig
for de som er plaget med astma og allergier, samt jobbe for å redusere
årsaken til disse plagene. Det er i dag hele 1,4 millioner
nordmenn som har denne type plager, og det har
vært en sterk økning i antall tilfeller de siste ti årene.

Dette fargekartet er spesielt utarbeidet for vår helsevennlige maling; SENS. Vi setter fokus
på helse og jeg er stolt av å kunne anbefale en maling som tar innemiljøet på alvor. Kartet
presenterer tre forskjellige fargegrupper – som hver igjen gir tre forskjellige stemninger.

Vi har i dag en merkeordning som skal sørge for at forbrukerne
kan være trygge på at de produktene som har vårt merke er så lite helsebelastende som
mulig. Samtidig vil vi også bruke denne merkeordningen til å legge press på produsentene
for å lage så helsevennlige produkter som det er mulig å få til. Sens er hittil det eneste
malingsmerket som har fått vår anbefaling. Våre fagpersoner innenfor medisin og allergi
har vært sterkt involvert i utviklingen av denne malingserien. Sens er en malingsserie
som vi trygt kan anbefale til alle som ønsker å male innendørs og samtidig vil ta
hensyn til egen og familiens helse.

Jeg håper at vi med dette fargekartet har gjort valget om forandring litt lettere for deg.
Ved å male med SENS har du selv valgt det desidert beste helsealternativet.

Har du spørsmål om maling og helse?
Les mer på www.naaf.no

Det handler jo om å trives – både med seg selv og med sine omgivelser. Hjemmet skal være
et godt sted å være, og vi kan i stor grad påvirke både stemninger og stil ved hjelp av interiører
og farger. Det heter jo at vi er vår egen «lykkes smed» – og jeg vet at en ny og riktig veggfarge
kan ha stor påvirkning på hverdagen.

Lykke til!

Mer inspirasjon?

Geir Endregard, Generalsekretær i NAAF

Har du smarttelefon?
• Last ned QR-reader
• skann inn koden
• se filmen

Sens er utviklet i samarbeid med:

se film her

Lisbeth Larsen, Jotuns fargesjef

Sens – den eneste malingserien som er anbefalt
av Norges Astma- og Allergiforbund
Sens er en serie høykvalitetsprodukter formulert ut ifra helt rene råvarer. Helt trygt.

*

Sens vegg/panel/list 10

Sens vegg/panel/list 30

*Konkurrenttester utført av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og Eurofins

Sens grunning

Sens tak

Vegg: Sens 1016 Blek Sand

Friske omgivelser
Vegg: Sens 4109 Gustaviansk Blå

1928 sommersne
1102-Y10R

10182 hvit lin
1902-Y42R

5262 Sval sjø
S1005-B20G

Tenk helse når du maler innendørs
Norges Astma- og Allergiforbund skal sørge for et så godt liv som mulig
for de som er plaget med astma og allergier, samt jobbe for å redusere
årsaken til disse plagene. Det er i dag hele 1,4 millioner
nordmenn som har denne type plager, og det har
vært en sterk økning i antall tilfeller de siste ti årene.

5225 sjøgløtt
S1510-B20G

Vi har i dag en merkeordning som skal sørge for at forbrukerne kan
være trygge på at de produktene som har vårt merke er så lite helsebelastende som mulig.
Samtidig vil vi også bruke denne merkeordningen til å legge press på produsentene for å lage
så helsevennlige produkter som det er mulig å få til. Sens er hittil den eneste malingsmerket
som har fått vår anbefaling. Våre fagpersoner innenfor medisin og allergi har vært sterkt
involvert i utviklingen av denne malingserien. Sens er en malingsserie som vi trygt kan
anbefale til alle som ønsker å male innendørs og samtidig vil ta hensyn til egen
og familiens helse.
1001 Egghvit
0502-Y

8087 vårluft
1715-G87Y

274 bambus
1825-G92Y

1929 muskattnøtt
4806-Y38R

Sens – eneste malingserie som er anbefalt
av Norges Astma- og Allergiforbund

Har du spørsmål om maling og helse?
Les mer på www.naaf.no

Sens er utviklet i samarbeid med:

Geir Endregard, Generalsekretær i NAAF
fargene i dette kartet er
utviklet spesielt for jotuns
produkter. jotun garanterer
riktig fargegjengivelse kun
ved bruk av jotuns produkter.

Lune fristelser

Vil du vite mer om maling og helse?
www.jotun.no/sens eller www.naaf.no

se film her

Sens er utviklet i samarbeid med:

Ekte skaperglede

Sens – eneste malingserie som anbefales
av Norges Astma- og Allergiforbund
Sens er en serie høykvalitetsprodukter formulert ut ifra helt rene råvarer. Helt trygt.
1624 Letthet
0501-Y01R

552 tudor
1202-Y26R

1016 Blek SAnd
s2005-y20r

10254 brun jord
S5005-Y20R

9918 klassisk hvit
s0500-n

4091 støvblå
S2010-R80B

4109 gustaviansk blå
s3010-r80b

4618 kveldshimmel
S5010-R90B
*

8395 Hvit Komfort
0802-g94y

6315 jade
2706-B74G

6232 sjøalge
s4005-b80g

1462 grå skifer
s5502-y

9904 skumring
s1000-n

9915 morgendis
s1500-n

9911 nøytral
s2500-n

9913 matrix
s6000-n

Sens vegg/panel/list 10

Sens kan blandes i alle farger ut ifra tilgjengelige baser. Fargelameller er bestrøket med vanntynnet maling.

Riktig fargegjengivelse og kvalitet kan bare oppnås med Sens eller andre Jotun-produkter blandet over Jotuns Multicolor system.
Fargeopplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Fargeprøvene er å betrakte som retningsgivende.

Sens vegg/panel/list 30

*Konkurrenttester utført av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og Eurofins (Danmark)

Sens grunning

Sens tak

Vegg: Sens 8087 Vårluft
List: Sens 1001 Egghvit

Friske omgivelser

Vegg: Sens 274 Bambus

BARN I HUSET?
Sens-produktene inneholder ikke løsemidler og avgir ingen skadelig
emisjon/avdamping. Sens er det naturlige valget for deg som er opptatt
av å ivareta et best mulig inneklima, og er perfekt til oppussing av
barnerom. Med Sens kan du være trygg på at du ivaretar din egen
og familens helse.

Glede og energi – det handler om påfyll i hverdagen. Et godt blikk eller
et stort smil, vi vet alle hvordan det virker på oss mennesker. På samme
måte kan friske farger gjøre godt for humøret. Det handler jo bare
om å våge. Naturen spiller en viktig rolle, og tenk hvordan den første
vårsolen eller et deilig blått hav gir oss ekstra energi. Det er slik vi
skaper friske omgivelser.

*

Sens vegg/panel/list 10

Dekker godt. Gir en silkematt overflate.
Kombinasjonsprodukt som kan brukes
både på slett vegg og panel.
*Konkurrenttester utført av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og Eurofins

Vegg: Sens 5262 Sval Sjø

Vegg: Sens 10182 Hvit Lin

Vegg: Sens 6315 Jade

Vegg: Sens 552 Tudor

Ingen løsemidler
Sens inneholder ingen løsemidler og er den mest helsevennlige
interiørmalingen på markedet. Sens er formulert ut fra helt
rene råvarer.
Ingen malingslukt
Når du maler med Sens, slipper du ubehagelig malingslukt i huset
både under og etter oppussingen.

Lune fristelser
Det skal være godt å komme hjem. Det er her vi skal slappe av og samle
krefter til livets mange gjøremål. Lunhet og varme senker pulsen og
riktig fargevalg er en viktig ingrediens. Det er den ideelle kombinasjonen
av nytt og gammelt som gir hjemmet den trygghet vi søker. De varme
fargetonene er således et trygt utgangspunkt for livets lune fristelser.

*

Sens vegg/panel/list 10

Dekker godt. Gir en silkematt overflate.
Kombinasjonsprodukt som kan brukes
både på slett vegg og panel.
*Konkurrenttester utført av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og Eurofins

Vegg: Sens 1462 Grå Skifer
Rammer: Sens 1462 Grå Skifer
List: Sens 1624 Letthet
Gulv: Oxan 1624 Letthet

Vegg: Sens 6232 Sjøalge
List: Sens 1624 Letthet
Gulv: Oxan 1624 Letthet

Vegg: Sens 9918 Klassisk Hvit
List: Sens 9918 Klassisk Hvit

Vegg: Sens 4091 Støvblå

Ekte skaperglede
Kreativiteten får fritt spillerom i tidsriktige fargenyanser.
Nøytralefargetoner bringer oss i balanse, og åpner opp for
etterlengtet kreativitet. De blå og grå tonene danner en flott
ramme for personlige interiører, og er et flott utgangspunkt
for forskjellige stilarter. Det handler om å trives – det handler
om å sette sitt personlige preg på hjemmet. Og det er fritt
frem for ekte skaperglede.

Vegg: Sens 9915 Morgendis
Bord: Sens 9913 Matrix
List: Sens 9918 Klassisk Hvit
Gulv: Oxan 1623 Marrakesh

Vegg: Sens 9913 Matrix

INGEN SKADELIG emisjon/avdamping
Sens avgir ingen skadelig emisjon/avdamping og fordi den har
en helsevennligprofil kan du sove godt i et nyoppusset soverom.
Produkter som er brukt
Panelen var ubehandlet og ble påført to strøk med Jotun Kvistlakk og
grunnet med Sens Grunning Tre/Panel, før vi påførte to strøk med Sens
Vegg/Panel/List 30. På de slette veggene har vi malt med Sens Vegg/Panel/
List 10. Bord og listverk er malt med Sens Vegg/Panel/List 30, for å få en
halvblank finish.

Sens grunning

Sens vegg/panel/list 30

Tørker raskt. Lett å slipe

Dekker godt. Gir en
halvblank overflate.

Vegg: Sens 1624 Letthet

NAAF sin merkeordning – sannsynligvis verdens strengeste!
Jotun har nøye vurdert de forskjellige merkeordningene som kunne være aktuelle for Sens-serien.
Det ble tidlig klart at de offentlige merkeordningene ikke er s pesielt strenge på kriterier for helse.
Videre ble det klart at Norges Astma- og Allergiforbund sin merkeordning er den med strengest
helsemessige krav. Sens er den eneste malingsserien som til nå har klart å imøtekomme kravene
fra NAAF, samtidig med at den selvsagt tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og
EU-blomsten.

Vegg: Sens 9915 Morgendis
Bord: Sens 9930 Matrix

OM DU ER GRAVID OG ØNSKER Å MALE
Fordi Sens ikke inneholder løsemidler og heller ikke avgir skadelig
emisjon/avdamping, kan du trygt male med Sens når du er gravid.
SENS – best i test på helse*
• Ingen malingslukt under påføring og tørking
• Minimal emisjon allerede under påføring

NAAF
En av NAAFs mange oppgaver er å veilede forbrukere i valg av produkter som er mest
mulig skånsomme for alle som er plaget med astma, allergi eller annen overfølsomhet.
Samtidig skal NAAF med sin merkeordning presse produsenter til å lage stadig mer
helsevennlige produkter. Veldig mange produkter får aldri NAAF-merket, og noen
mister det fordi ny kunnskap avslører at ingredienser tidligere akseptert ikke lengre
kan godkjennes. Merkeordningen gjør at mange produsenter justerer sine ingredienser
etter NAAFs krav. NAAFs merkeordning er antagelig verdens strengeste med hensyn
til helseeffekter. De har bl.a. krav til emisjon/avdamping allerede under påføring.
For mer info: www.naaf.no

• Hvert enkelt råstoff er nøye valgt for å møte Norges Astma- og Allergiforbunds
strenge krav. Helt trygt for familiens helse.
• Lavere innhold av allergifremkallende stoffer enn hva EUs kosmetikkdirektivtillater.

*Konkurrenttester utført av Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut og Eurofins

Svanen og EU-blomsten
Svanen er Nordens offisielle miljømerke. Blomsten er EUs offisielle miljømerke.
Formålet med offisielle miljømerker er å oppnå miljøforbedringer. Når du velger
produkter og tjenester merket med Svanen eller Blomsten, får du varer som har
dokumentert miljøtilpasning. For mer info: www.svanemerket.no og www.ecolabel.no
Sveriges Astma- och Allergiförbund
Merking med SAAF viser at produktet er godkjent av Sveriges Astma- och Allergiförbund.
Anbefalingen tar utgangspunkt i at allergieksperter har undersøkt malingens innhold.
I tillegg må produktene tilfredsstille krav til lav emisjon/avdamping som måles fire
uker etter at malingen er påført. For mer info: www.astmaoallergiforbundet.se

Tak: Sens 9918 Klassisk Hvit
Vegg: Sens 9918 Klassisk Hvit

Ingen malingslukt
Hvis du åpner et spann og lukter på Sens vil du oppleve at malingen
så og si er luktfri. Dette er fordi Sens inneholder minimalt med stoffer
som emitterer/damper av. Når du maler med Sens unngår du derfor
ubehagelig malingslukt – både mens du maler og når du er ferdig.
Hvitt er ikke hvitt
Noen ganger ønsker man at taket skal ha en forsiktig fargedreining mot
det varme, andre ganger mot det noe kaldere. Sens Tak finnes i et vakkert
spekter av lyse farger. Dette fordi det er kombinasjonen av vegg- og
takfargen som gir deg det resultatet du ønsker.

Sens tak 02

Dekker godt. Gir et
matt og skjoldfritt tak.

VIL DU VITE MER OM MALING OG HELSE?
www.jotun.no/sens eller www.naaf.no

Sens – eneste malingserie som er anbefalt
av Norges Astma-og Allergiforbund
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Sens vegg/panel/list 10

Minimal lukt og emisjon
Dekker godt
Gir en silkematt overflate

Sens vegg/panel/list 30

Minimal lukt og emisjon
Dekker godt
Gir en halvblank overflate
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Vegg: Sens 1016 Blek Sand
List: Sens 1624 Letthet
Gulv: Oxan 1624 Letthet

Sens tak

Minimal lukt og emisjon
Dekker godt
Gir et matt og skjoldfritt tak

– den helsevennlige malingen
Ingen løsemidler
Ingen malingslukt

Sens har produkter tilpasset de fleste underlag
www.jotun.no/sens
Prøv en ny farge før du maler. Gå inn på: www.jotun.no/fargevelger
Hjelp til å velge riktig maling. Gå inn på: www.jotun.no/produktvelger

Ingen skadelig avdamping

Sens er utviklet i samarbeid med:

*Konkurrenttester utført av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitutog Eurofins

Skohautil GmbH Holzschutzsysteme
Erla 100, A-4303 St. Pantaleon-Erla
Tel. +43 7435 7431-0 • Tel. +43 7435 7431-66
office@jotun.at • www.jotun.at
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Sens grunning

Minimal lukt og emisjon
Tørker raskt
Lett å slipe

