AVIGO
LILLESAND
leverer

Over
flate
be
hand
ling
NÅR DU HAR
ANNET Å
GJØRE ENN Å
MALE HUS

avigo i lillesand utfører

overflatebehandling
Spar tid og penger
Det er mange grunner til at stadig flere velger
ferdigmalt kledning til huset. For noen er det
viktig å spare tid og penger, andre ønsker en
profesjonell behandling av kledningen slik at
man får maksimal beskyttelse mot sopp og
råte, vær og vind. I tillegg gir det deg større
grad av fleksibilitet siden du er uavhengig av
værforhold og årstid for montering. Og husk
at det du gjør med ubehandlet treverk kan
ikke gjøres om igjen!

Renovering og nybygg
Industrielt behandlet kledning passer ypperlig
både til nybygg og til renovering av hus. Hvis du
skal renovere deler av et hus og ønsker ferdig
mellomstrøk på den nye kledningen, kan vi
lese av fargekoden på den gamle kledningen
og blande ny maling slik at fargenyansene blir
minimale.

avigo garanti

etterbehandling

Avigo Garanti er en forsikring for deg
som legger ny kledning på hus.
Velger du industrielt behandlet
kledning fra Avigo er produktet
beregnet til å vare i 30 år hvis anbefalt
vedlikehold og monteringsanvisninger
følges.
Se utfyllende informasjon om vår
garanti på våre websider avigo.no

Innvendig panel
Vi kan levere alle produkter fra grunning til
toppstrøk.

Grunnet kledning: Produktet er
impregnert og grunnet på 3 sider.
Kledningen skal ferdigbehandles med
dekkstrøk så fort det lar seg gjøre,
senest første malingssesong.
Malt: Produktet er impregnert, grunnet og malt på 3 sider med ett eller
flere strøk med vannbasert maling.
Malt kledning kan stå i inntil fem år før
ny overflatebehandling. Vi anbefaler
at kledning, som er malt med bare ett
mellomstrøk, påføres et toppstrøk
snarest mulig etter montering.

Utvendig kledning
Velg mellom følgende behandling:
• Kun impregnering
•	Impregnering og grunning
•	Impregnering, grunning og mellomstrøk
• På trykkimpregnert treverk kan vi legge
ett eller flere mellomstrøk
Grunning leveres i følgende farger:
0502Y (eggehvit) og S1500-5 (morgendis).
Mellomstrøk kan leveres i alle NCS koder.

ATTFØRING
Som en del av attføringsbedriften
Avigo driver tredesign med attføring.
I tillegg til våre faste ansatte har vi
arbeidsoppgaver som er tilpasset
medarbeidere i arbeidspraksis. Dette
går selvfølgelig ikke på kompromiss
med våre eller kundenes kvalitetskrav.
Kjøper du overflatebehandling hos
Avigo er du med på å gi verdifull
arbeidstrening for våre deltakere.
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3-TRINNS SYSTEM FOR MAKSIMAL BESKYTTELSE
1

impregnering

2

grunning

3

mellomstrøk

Impregneringen inneholder alkydolje
som trenger godt inn i treverket og
rundt trefibrene.

Grunning er også basert på alkyder og
trenger godt inn i treverket og rundt
trefibrene.

Mellomstrøket er en akrylbasert
maling. Malingen er starten på å lage
en beskyttende film mot vær og vind.

På denne måten beskytter impregneringen mot sopp. Impregneringen er
også tilsatt fungicider for råtebeskyttelse. Impregneringen er
et miljøvennlig alternativ til trykkimpregnerte materialer.

Grunningen gir god vedheft til
treverket og gjør kledningen klar
for maling.

Akryl gir også en god beskyttelse mot
UV-stråler, noe som er spesielt viktig
på Sørlandet.

Grunningen er også tilsatt fungicider
som motvirker råte.

Malingen er også tilsatt fungicider for
å beskytte mot råte.

bestilling:
Utvalgte byggvarehus eller på overflate@avigo.no
Fagansvarlig: Kjetil Thomassen
Avigo

Gamleveien 90

Telefon: 416 14 818

4790 Lillesand

avigo.no

Mail: kt@avigo.no

