
GRUNNING FØR MALING
Trevirke er sårbart mot angrep fra insekter, fukt og sopp, og trenger beskyttelse mot disse for å forlenge levetiden. Før vi 
maler våre produkter med to toppstrøk maling, grunner vi disse med et lag vannbasert grunning.
TINOVA PRIMER EXTERIOR
For å forlenge trevirkets levetid, grunner vi produktene våre med Tinova Primer Exterior vannbasert grunning før maling. 
Den hefter seg godt til bart tre, absorberes godt inn i overflaten og sikrer god fuktbeskyttelse. Grunningen inneholder 
også tilsetningsstoffer mot muggsopp og blåvedsopp. 
RUBBOL FACADE FLOW
Vi maler våre produkter med Rubbol Facade 
Flow. Den gir et halvmatt, elastisk, vann- og 
smussavvisende værbestandig filmsjikt. Den har god 
vedheft til overflaten, avgir lite lukt og tørker raskt. 
Vi maler våre produkter med to strøk hvit eller grå 
maling etter grunning for å gi ekstra beskyttelse og 
et pent og elegant utseende.

VISUELLT UTSEENDE ETTER MALING
Våre produkter er produsert av tre, som er et naturlig produkt med forskjellige egenskaper. Det visuelle utseendet til 
malt trevirke er påvirket av mange faktorer, f. eks. hvordan produktene henger under maling, hvilke opphengsfester som 
benyttes malingsdråper, trestruktur osv. Det kan være små stiftmerker i malte produkter, som relaterer seg til etiketter 
som var festet til produktet med stiftpistol før maling. For å kunne male produkter fra alle fire sider, henges produktene 
opp på malelinja ved hjelp av hengekroker. Som følge av denne maleteknikken kan produktene ha små merker eller hull på 
overflaten som er forårsaket av opphengskrokene.

Levegger pakket i krympefolieMalte produkter i tørkekammer

Overflate av et hvitmalt 
(RAL 9016) produkt.

Overflate av et grått (RAL 7016) 
malt produkt. 

Stiftpistolmerker. Små merker / hull  forårsaket av hengekroker. 

PALMAKO MALTE PRODUKTER

Vi bringer glede til hagen

Vi har investert i moderne malingsteknologi som gjør det mulig for oss å male mindre 
hageprodukter som levegger, gjerder, stolper hagemøbler m.m.  I dag er vi i stand til å 
male produktene hvite og grå, ved hjelp av en flowcoat spraykammer-metode. Fuktigheten 
i malerommet styres av et befukningssystem som tar sikte på å oppnå optimalt miljø for 
maling.  Etter maling, vil produktene bli tørket i et 30 meter langt tørkekammer, hvor hele 
tørkeprosessen blir overvåket og kontinuelrlig optimalisert. Malte produkter emballeres 
med varmekrympet folie etter 
maling. Krympepakking sørger 
for at våre produkter ikke vil 
være utsatt for utvendige 
skader som følge av støv, skitt 
og fuktighet. Krympepakking 
minimerer også fysiske skader  
og er mer beskyttet under 
transport. Produktene holder 
seg penere og i best mulig 
tilstand når de ankommer 
kunden.
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På grunn av at våre produkter er komplekse, kantete og har 
mange sider, kan det hende at malingen ikke kommer til i hver 
eneste krik og krok. Malingen kan for eksempel ikke alltid dekke 
så merker og hull, som er forårsaket av hengekroker. Det kan 
forekomme endringer i trevirket på grunn av temperatur og 
fuktighet, som kan påvirke den malte overflaten. I tillegg kan 
det være utslipp av harpiks, som blir synlig gjennom malin-
gen, og det kan oppstå sprekker i den malte overflaten. Følg 
anbefalingene nedenfor for vedlikehold. Noen av våre malte 
produkter er allerede ferdig monterte og klare til bruk. Andre 
produkter trenger montering, for eksempel blomsterkasser. 
På disse produkter har maling også dekket delenes kanter, slik 
at  montering kan gjøre sammenføyningene trangere. Etter 
montering og bruk av de malte produktene, vil de utsettes for 
forskjellige  værforhold som vind, regn, sol osv. Mindre fargefor-
skjeller på malte produkter er tillatt.

Alle særegenheter nevnt i dette dokumentet (merker etter stiftepistol, små hull forårsaket av hengekro-
ker, malingsdråper, kvister på overflaten, ujevnheter i trevirke, maling som ikke dekker alle kriker og kroker 
harpiks som kommer til syne gjennom malingen og sprekker, maling i monteringsspor, mindre fargeforsk-
jeller) gir ikke grunnlag til reklamasjoner.

Hvis produktet trenger vedlikehold på grunn av smuss, kapping, sprekker, falming pga. sollys, gule flekker på grunn av harpiks 
fra kvistene osv., anbefales det følgende: 
· Hvis produktet har blitt skittent pga. værforholdene, vask forsiktig 
med et mildt rengjøringsmiddel som er egnet for malte overflater. Bruk 
ikke høytrykksvasker!
· Kuttflater skal overmales med minimum 3 strøk. 
· Sprekker i malingen skal behandles umiddelbart for å unngå at malin-
gen flasser av. 
· Harpiks som kommer gjennom malingen kan fjernes forsiktig med 
børste, kniv eller sandpapir, og deretter overmales.  
Jevnlig inspeksjon, vedlikehold og maling etter behov er anbefalt. For 
hvitmalte produkter bruk vannbasert maling med fargekode RAL 9016. For gråmalte produkter fargekode RAL 7016. Produk-
tene bør lagres tørt, skjermet fra direkte sollys. Må ikke oppbevares innendørs i varme omgivelser. 

Malingsdråper på produkter.

I maleprosessen kan overflødig maling samle seg i dråper. Disse dråpene vil i så fall være synlige på av produktet. Disse kan 
fjernes forsiktig med hjelp av en skarp kniv.  

Siden trevirkets overflate har struktur, vil maleprosessen kunne synliggjøre ujevnheter og strukturer i trevirket. En av de vanlig-
ste ujevnhetene i trevirke er kvister, som kan bli mer synlige etter maling. 

Kvister på overflaten. Ujevnheter i trevirke.

Malingen kan i blant ikke dekke alle kriker og kroker. 

Harpiksutslipp kan forekomme.

Maling i monteringsspor. 


