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Bedst i test - Nordsjö Tinova V Dør- & Vinduesmaling  

Dansk Teknologisk Institut har testet bloking egenskaberne for et antal dør og vinduesmalinger fra 
forskellige nordiske malingsproducenter og testresultatet viser en enestående fordel for vores nye 
Nordsjö Tinova Dør- og Vinduesmaling, som blev lanceret 1. april.  

Rapporten viser at Nordsjö Tinova Dør- og Vinduesmaling leverer det lovede slutresultat og har 
overbevisende bloking egenskaber sammenlignet med konkurrenterne. Dermed har Nordsjö skabt 
noget som utallige malere længe har efterspurgt. En maling, der gør det muligt at male og lukke døre 
og vinduer samme dag. En rationel løsning til den professionelle maler! 

Nordsjö Tinova V Dør- og Vinduesmaling er en vandbaseret hurtigttørrende halvblank maling til døre, 
havemøbler og vinduer, udvendigt, indvendigt og i falserne. Dør- og vinduesmalingen er specielt 
tilpasset for at yde maksimal beskyttelse på vinduets plane udvendige flader, glaslister, kanter og i 
hjørner. 

Find vores Nordsjö Centre på www.nordsjo.dk  

Rapporten er vedlagt. 

Bloking = Klæbrigheden mellem malede overflader   
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Om Nordsjö 
Nordsjö har sine rødder i Nordström & Sjögren AB, som startede helt tilbage i 1903. I dag er Nordsjö et af de førende og 
mest innovative varemærker i Norden. Vi har stor fokus på at udvikle og fremstille produkter, som er holdbare for miljøet, 
og det er vores ambition at være et skridt foran samfundets love og krav. På vores anlæg i Sege uden for Malmø, som er 
Nordens største, udvikles og fremstilles maling, lak, spartel og træbeskyttelse til forbrugere og professionelle. Nordsjö er en 
del af AkzoNobel-koncernen, som er verdens største farveproducent. 

Om koncernen 
AkzoNobel er verdens største malingsproducent og er en ledende producent af specialkemikalier, byggelim og limsystemer. 
Vi leverer innovative produkter til virksomheder og forbrugere over hele verden og brænder for at udvikle holdbare 
løsninger til vores kunder. Blandt vores velkendte varemærker finder du b.la. International, Dulux og Sikkens. Vi er en 
Global Fortune 500-virksomhed og rangeres gang på gang som en af de førende virksomheder inden for holdbar udvikling. 
Vores hovedsæde ligger i Amsterdam i Holland, og vi har aktiviteter i mere end 80 lande, hvor vores 55.000 engagerede 
medarbejdere leverer Tomorrow's Answers Today. 

http://www.nordsjo.dk/
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