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OTIMAX 
Dør & Vindu 

 

 

 

PRODUKTBESKRIVELSE: 
 
Otimax dør/vindu er en moderne hybridmaling 
som gir maksimal beskyttelse mot det 
varierende Norske været. 
Spesielt velegnet til høvlet treverk som 
vinduer, dører, hagemøbler, gjerde, listverk 
o.l. 
Flott også til takrenner av plast eller metall. 
Malingen er god å arbeide med og hefter 
godt. 
Den tørker fort og kan påføres 2 strøk på 
samme dag. 
 
BRUKSOMRÅDE: 
 
Utmerket på nytt treverk, beiset, 
trykkimpregnert, dekkbeiset eller malt treverk. 
Tidligere behandlet flate må vaskes først og 
skrape det som er løst. Bart treverk, nytt og 
gammelt grunnes først med OTI Trearmering. 
Værslitt beiset treverk vaskes først før 
stålbørsting og grunning før 2 strøk OTIMAX. 
Også bra å bruke på takrenner og beslag av 
plast eller metall.  
 
PRODUKTDATA: 
 
Emballasjestørrelser: 750ml (base 
675ml) 2,5 l (base 2,25 l) og 10 l ( base 9 l) 
Fås i følgende baser: A, B, C, Oksydrød 
Farger:   Hvit 
Glansgrad:   40-50 halvblank 
Type: Moderne hybridmaling (akryl/alkyd-
hybridteknologi) 
Tørrstoff:   36 +/- 2 volum%  
(Hvit) 
Litervekt:   1,23  kg/l (Hvit) 
 
 

 
 
PÅFØRINGSINFORMASJON: 
 
Rør godt om før bruk. For at malingen skal 
vare lenge, er det viktig å påføre nok maling 
på kanter og høvlede detaljer. Bland innhold i 
spann med ulike produksjonsnummer for å 
unngå fargeforskjell. Sol på halvtørr maling 
kan gi solblæring. Dugg kan gi matte skjolder. 
Dette kan også skje ved høy fuktighet og lav 
temperatur. Gammel tjære-, mineralolje-, 
linoljebehandling kan gi misfarging/blæring av 
nytt toppstrøk. 
Påføres med pensel, rull eller sprøyte. 
Underlaget og luftens temperatur må være 
+10 grader Celsius. Ikke mal hvis det er fare 
for regn eller dugg før malingen er tørr. 
Unngå å male i sola. 
 
FORARBEID: 
 
Underlaget må være fast, tørt og rent. 
Tidligere behandlet treverk vaskes med 
kraftvask. Løs maling og trefibre fjernes med 
stålbørsting/skraping. Nytt, bart eller værslitt 
underlag grunnes med OTI trearmering. Bar 
endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-
vått. Værslitt underlag vaskes og stålbørstes 
før grunning. Da er det klart for maling. 
Eksponert treverk (4-6 uker) stålbørstes etter 
vask. 
 
FORBRUK: 
 
Høvlet tre: 9-12m2/liter. 
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ANBEFALT SLUTTBEHANDLING: 
2 strøk på uhøvlet treverk og 3 strøk på høvlet 
tre samt høvlede detaljer.  
Endeved og kuttflater mettes ekstra godt. 
Grunnede flekker flekkmales 2 strøk før 2 
hele strøk over det hele. 
Tørketid (23 grader Celsius, 50% HR): 
Berøringstørr etter ca. 30 minutter, 
overmalbar etter ca. 2 timer. 

 
Tynner: Vann 
 
Rengjøringsmiddel: Vann eller penselrens 
. 
TÅLER IKKE FROST! 
 
EU grenseverdi for produktet (kat A/d): 130 
gr./l (2010) 
Produktet inneholder maks 130 gr./l. VOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


