
Nordsjös bästsäljande fasadfärg har nu blivit självrengörande
Sol, vind, regn och stora temperaturskillnader – det nordiska klimatet är tufft för husfasaden. Med en hållbarhet upp till 16 år
har Nordsjö One Super Tech länge varit det självklara valet för målade träfasader. Nu har färgen blivit ännu bättre med
självrengörande egenskaper som får husfasaden att kännas som ny varje dag året om.

Att hålla en fasad ren från alger, mögel och annan påväxt är ett stort problem i det nordiska klimatet.  Lägg dessutom till alla smutspartiklar
som följer med regn och vind. Man behöver inte vara expert för att förstå att det krävs en slitstark och skyddande kvalitetsprodukt för att få ett
långvarigt och hållbart resultat på en målad träfasad.

Nordsjös utomhusfärg One Super Tech är just det här – en färg som kan ge fasaden ett långvarigt skydd genom sin goda vidhäftning och
täckförmåga samt kulörbeständighet. Hållbarheten är upp till 16 år. Tack vare sin nya unika sammansättning har produkten nu dessutom fått
självrengörande egenskaper som ser till att hålla ytan ren och snygg i alla väder året om och den ger en yta som är slät och hård men
fortfarande flexibel.

Det här medför att minimalt med smuts fastnar och att ytan enkelt kan spolas ren när det regnar vilket i sin tur ger en minskad grogrund för
alger och mögel.

Nordsjö One Super Tech produktegenskaper:

Självrengörande
Testad i extremt väder
Upp till 16 års hållbarhet
Torkar snabbt
Svanenmärkt

För mer information besök www.nordsjo.se. Se även filmen med hur färgens självrengörande egenskaper fungerar
http://www.youtube.com/watch?v=XP5LC7BgjdY

För mer information eller produktprov, vänligen kontakta:

Madelene Eriksson, Tfn: 070-835 02 35, E-post: madelene.eriksson@akzonobel.com

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Tel 040-35 50 00. Postadress: 205 17 Malmö.
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Vid användning av bilderna ska det alltid stå med: 3D bilder från Myresjöhus

Om Nordsjö

Nordsjö-varumärket har sina rötter i Nordström & Sjögren AB, som startade sin verksamhet redan 1903. I dag är Nordsjö ett av de ledande och
mest innovativa varumärkena i Norden. Vi har stort fokus på att utveckla och tillverka produkter som är hållbara för vår miljö och vår ambition
är att ligga steget före samhällets lagar och krav. Vid vår anläggning i Sege utanför Malmö, som är Nordens största, utvecklas och tillverkas
färg, lack, spackel och träskydd för konsument och yrkesmålare. Nordsjö ingår i AkzoNobel-koncernen, som är väldens största färgtillverkare.

Om AkzoNobel
AkzoNobel är ett världsledande färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier. Vi förser företag och konsumenter världen över
med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara
lösningar för våra kunder. Bland våra välkända varumärken finns Nordsjö, International, Eka och Sikkens. Vi rankas återkommande som ett av
de ledande företagen inom hållbar utveckling. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i fler än 80 länder, där våra 50
000 engagerade medarbetare levererar framtidens produkter och teknik för att möta alla de krav som ställs
i en snabbt föränderlig värld.


