
Technische Informatie - Jotun Demidekk 

Ultimate 

Jotun Demidekk Ultimate is 

een uitstekend dekkende 

houtverf op waterbasis. Dit 

maakt de verf 

milieuvriendelijker dan veel 

andere producten. Het is een 

uitermate duurzaam product 

dat de houtstructuur benadrukt. 

Hierdoor staat Jotun Demidekk 

Ultimate garant voor een 

perfect ogend resultaat. U bent 

verzekerd van langdurig 

plezier. De verf is ook 

eenvoudig aan te brengen. 

U kunt deze houtverf gebruiken voor: 

 hout, met name buiten 

 steenachtige ondergrond 

 gevelelementen met veel hout, bijvoorbeeld dakgoten, overstekken, dakkapellen 

 houtskeletbouw in het algemeen 

Hoeveel verf hebt u nodig? 

 Schildert u fijngezaagd hout kunt u met 1 liter 7 tot 10 vierkante meter verven 

 Voor geschaafd hout moet u denken aan 10 tot 12 vierkante meter per liter 

 Jotun Demidekk Ultimate wordt verkocht in verpakkingen van 1, 3 en 10 liter 

U kunt Jotun Demidekk Ultimate lang bewaren, maar wel vorstvrij en op een droge plaats. 

Toepassing van Jotun Demidekk Ultimate 

Houd vóór het verwerken rekening met: 

 Maak de ondergrond goed schoon, bij voorkeur met Jotun Husvask 

 Eventueel de ondergrond schuren, overmatige hars altijd verwijderen 

 Het is aangeraden om nieuw, kaal en geïmpregneerd hout voor te behandelen met een 

passend product uit de Jotun Visir-lijn 

 Jotun Demidekk Ultimate moet onverdund worden aangebracht 

 Breng de verf aan met (naar keuze) een zachte langharige kwast, airless 

spuitapparatuur of een roller 

 Schilder niet als het buiten kouder is dan 10 graden of erg vochtig, maar ook zeker 

niet in de volle zon 



 Kwasten , rollers en spuit dienen met water te worden schoongemaakt 

Schildert u nieuw hout, houd er dan rekening mee dat nieuw hout niet langer dan zes weken 

onbeschermd in de buitenlucht mag staan om schade en schimmelvorming te gaan. 

Let bij het aanbrengen op het volgende: 

 Breng na de voorbehandeling altijd twee lagen verf aan; bij steenachtige 

ondergronden eventueel drie 

 Tussen het aanbrengen van de twee lagen de ondergrond lichtjes opschuren 

 Schildern met de nerf mee en wees niet te zuinig met verf 

 Jotun Demidekk Ultimate droogt snel: na een half uur is de verf stofdroog, na twee 

uur overschilderbaar. Dit uiteraard onder normale omstandigheden 

 Volg altijd de aanwijzingen op de verpakking. 

Neem contact op met een van de verkooppunten van Jotun voor nader advies! 

 

http://www.jotun-specialist.nl/verkooppunten/

