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Nordsjö Panellack
• Färgsätter panelen samtidigt som den framhäver

träets ådring och vackra struktur
• Skyddar träet från att gulna
• Kulören Trotzig 801 kan med fördel användas

för att ljusa upp en gulnad panel

Levande Panel
Att framhäva träets naturliga struktur genom att färgsätta både ny och gammal gulnad panel, ger interiören
en ny dimension och det vackra mönstret i träet framhävs. Paneler, timmerväggar, tak och dörrar får
karaktär som passar till dagens interiörtrender och tar in naturens vackra nyanser i hemmet. Det skapar
en mysig och intim atmosfär som ger hus och stugor en själ. Kulörerna i denna kulörkarta är nutidens
kulörer. Kulörer som gör träpanelerna vackrare och ger hemmet en enhetlig interiör.

Nordsjö Panellack
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Om du vid första strykningen använder den vittonade kulören
Trotzig 801 på en gulnad panel, så kan du vid sista strykningen
använda en annan kulör. Då kommer du få ett ljusare slutresultat
och det blir lättare att nå de ljusa grå och bruna nyanserna utan
att den gulnade panelen påverkar den färdigbehandlade panelen.

Gulnad panel ljusas upp med
vitpigmenterad Panellack. Ju fler
strykningar desto ljusare och vitare.

Kulör: Lindgren | 806

Kulör: Trotzig | 801

Kulör: Boye | 807

Kulören påverkas av underlaget
Nordsjö Panellack motverkar att paneler gulnar och ger dem ett bestående och naturligt
utseende. Det är viktigt att komma ihåg att underlagets kulör kommer att påverka den slutgiltiga
kulören, då applicering av Panellack är en transparent behandling av träet. Är underlaget relativt
nytt och ljust, blir kulören du lägger på också påverkat av det ljusa. Är underlaget mörkt och
gulnat kommer kulören också bli mörkare.
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Panellack är en transparent behandling och
underlagets naturliga kulör kommer att lysa
igenom och påverka resultatet. Kulörerna
i denna kulörkarta är därför enbart vägledande.

Nordsjö Panellack

Kulör: Lagerlöf | 804

För en hållbar framtid

Akzo Nobel Decorative Coatings AS, Malmö
Tel: 040-35 50 00 | Fax: 040-35 52 23
info@nordsjo.se
Du kan ladda ner tekniska produktdatablad på

www.nordsjo.se

SAP NR: 6306047
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Nordsjö är en del av Akzo Nobel och som en av världens största färgtillverkare kan vi
göra mycket för att skapa en hållbar framtid. Vi kallar det Planet Possible. Det handlar
om att skapa hållbara affärer där våra produkter och lösningar inte slösar med världens
resurser. Det handlar också om att vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare
som ständigt arbetar för att hitta fler innovativa lösningar och förnybart material.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.akzonobel.com

