S c a ndic Oslo Airport Hote l Garde rmoe n

med egen
og andres
helse i fokus
Sens er utviklet i samarbeid med:

beste kvalitet • eneste malingserie anbefalt av NAAF • Helt trygt
• Ingen løsemidler
• ingen skadelig avdamping
• ingen malingslukt

Proffene prioriterer helse!
Både forbrukere og håndverkere blir stadig mer helse- og miljøbevisste. Med Jotun SENS,
den eneste malingen anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), er det enkelt å
tenke helse og miljø både på egne og andres vegne. SENS har gode påføringsegenskaper,
tørker raskt og gir rom for effektiv gjennomføring av malerjobben.
På de neste sidene kan du lese mer om kunders og håndverkeres erfaringer med
SENS, en maling som er garantert fri for skadelig avdamping, malingslukt og løsemidler.
Jotun SENS – det beste valget når helse, inneklima og prosjektøkonomi skal ivaretas!

S c an d ic Oslo Air port Hote l Garde rmoe n

fokus på helse og miljø
Det er ikke for ingenting at Scandic

	Alle Scandic-hoteller er Svanemerket.

Hotels har valgt SENS som vegg-

På nye prosjekter, som Scandic Oslo

maling til sine tre nyeste hoteller.

Airport Gardermoen, de nye Scandic-

–Vi tenkerhelse og miljø i alt fra mat til

hotellene i Stavanger og på Fornebu samt

maling, sier teknisk direktør Frank

Scandic Hotel og Spiseri på Grünerløkka, er

Christensen.

helseprofilen helt gjennomført.

Scandic har som uttalt mål å tilpasse

på at de ikke blir møtt med avgasser fra

hotellene til alle brukergrupper. Derfor har

interiøret. Blinde og handikappede skal

de blant annet samarbeidet med Norges

komme seg frem og allergikere skal ha et

Astma- og Allergiforbund (NAAF) for et

bredt utvalg av matretter å velge mellom.

best mulig inneklima på samtlige av sine

Når dette er gjennomtenkt fra starten av et

hoteller.

prosjekt, koster det heller ikke mer, påpeker

–NAAF anbefalte SENS, og vi sa ja. SENS

Christensen og legger til at hotellkjeden

er prikken over i-en. Da er vi trygge på at

har fått god respons på satsingen.

innemiljøet i sin helhet er tilpasset folk med

–Dette er positivt for alle, både gjester

astma og allergi, sier Frank Christensen,

og ansatte.

–Hos oss skal kundene være trygge

teknisk direktør i Scandic Hotels Norge.

gir god prosjektøkonomi
SENS er et godt valg også for prosjekt-

kan utføres mens den daglige driften går

ved SENS. –SENS er i særklasse når det

økonomien.

sin gang – uten at omgivelsene sjeneres

gjelder helse og miljø. Svært mange lider

av avdamping, lukt eller løsemidler. SENS

av astma og allergi, og stadig flere er

–SENS gir god prosjektøkonomi både for

gir dessuten god fremdrift ettersom den

opptatt av inneklima. Det som er bra for en

kunden og maleren, enten det er nye

tørker raskt.

astmatiker eller allergiker, er også bra for

prosjekter eller rehabilitering. At malingen

	Det sier Rolf Simpson, faglig leder

alle andre, poengterer Simpson.

er noe dyrere, veies opp av at malerarbeidet

i Jotun, som også ser mange andre fordeler
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–Med SENS gikk drømmen om nymalte,
lyse vegger i oppfyllelse, smiler avdelingsleder Lisbeth Skulstad.

Lund, Fabian Eide og
3Henriette
Celine Saxeide svingte malerpenselen
med Jotun SENS .

T ro ster ud Ba r n ehage

astma og allergi ingen hindring
Med Jotun SENS kan selv barn med

og en sykepleier i full stilling har ansvar for

	Men så kom Jotun SENS på markedet

sterke astma og allergiplager male!

barnas medisiner. Avdelingen er tipp topp

og drømmen om lysmalte vegger gikk

moderne, men veggene hadde ikke blitt

omsider i oppfyllelse!

–Med SENS ble oppussing omsider mulig!

malt siden lokalene var nye for 30 år siden.

–Med SENS ble oppsussingen mulig. Nå

Ettersom malingen er fri for både lukt,

Hvitmalte vegger sto høyt på ønskelisten,

nyter både de ansatte og ungene lyse,

løsemidler og avdamping, fikk til og med

men hensynet til barnas helse kom først.

trivelige lokaler, sier Skulstad.

ungene hjelpe til.

–Barna på astma- og allergiavdelingen er

	Lisbeth Skulstad, leder ved avdeling

svært sensitive. Oppussing med vanlig

Løvetann i Trosterud barnehage i Oslo,

maling forutsetter at lokalene luftes ut

smiler fornøyd. Avdelingen er spesielt

i flere uker. Ettersom barnehagen kun er

tilrettelagt for barn med alvorlig astma

stengt tre uker om sommeren, var det

og allergi. Her er det installert lufte-

umulig, forteller Skulstad.

anlegg med rensefunksjon og pollenfilter,

Bjølsen Skole

SLAPP Å STENGE SKOLEN
Takket være SENS kunne Bjølsen

for å forsikre seg om at produktene var i

skole males mens undervisningen

tråd med utdanningsetatens krav. Nå får

gikk sin gang.

Bjølsen skole ros fra Norges Astma- og
Allergiforbund, NAAF.
–Tradisjonell maling kan gi store

mest mulig skånsomt for elevene. Skolen

konsekvenser for personer som sliter

har holdt åpen hele oppussingsperioden,

med luftveisplager, både under selve

sier Arild Lillehagen, rektor ved Bjølsen

malingsarbeidet og i form av avdamping

skole. Nå fremstår både trappeganger

etter at et rom er malt. Ved å bruke SENS,

og klasserom i ny drakt, til glede for

ble elevene på Bjølsen skole forskånet fra

elever og ansatte. Lillehagen har selv

dette problemet, sier generalsekretær Geir

vært engasjert i prosessen, blant annet

Endregard i NAAF.
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–Det var viktig å gjøre malingsarbeidet

Rektor Arild Lillehagen holdt skolen åpen
under hele oppussingsarbeidet. Trappeganger og klasserom framstår i ny drakt.

S e ntr um Sykehjem Bodø

en gang sens – alltid sens!
Driftsleder ved Sentrum Sykehjem

for ubehagelig lukt og avgassing. Vi

Bodø, Kenneth Karlsen, er ikke i tvil:

var spente før vi gikk i gang, kanskje litt

–Jotun SENS fyller alle de krav vi stiller

skeptiske til om malingen holdt hva den

til en maling. Fra nå av vil vi kun bruke

lovet. Men det gjorde den – og vel så det!

Sens.

konstaterer driftssjefen.
	Også malermester Kåre Lauvås hos

–På vårt sykehjem har vi ikke råd til å la

Arvid Bendixen AS som utførte jobben, er

noen rom stå tomme. Derfor måtte vi ha en

full av lovord.

maling som gjorde at vi kunne drifte mens

–For oss som står i malingspannet hele

vi pusset opp. SENS tilfredsstiller i så måte

dagen, er det takknemlig med løsemiddel-

alle behovene våre, forteller driftslederen

frie produkter uten avgassing og lukt. I

fornøyd.

tillegg er det lettere å få aksept for jobben
som skal utføres når den ikke er til plage

og kjøkken ble malt i tur og orden

og ulempe for kunden. SENS har gode

mens driften gikk sin gang på de ulike

påføringsegenskaper og er en maling

avdelingene. Ingen ubehag ble registrert

jeg gjerne anbefaler til både kunder og

under oppussingen, heller ikke hos de som

kolleger, sier Lauvås.
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Beboerrom, oppholdsrom, korridorer

–Med SENS var det mulig å male tak og vegger
mens driften i avdelingen gikk sin gang, sier
Kenneth Karlsen, driftsleder ved Sentrum
Sykehjem Bodø, nestleder Hildegunn Myrvang
og malermester Kåre Lauvås.

’’

ellers reagerer på annen vannbasert maling.
At Jotun Sens koster litt mer enn annen
maling, er underordnet mener Karlsen.

På vårt sykehjem har vi ikke råd til å la noen
rom stå tomme. Derfor måtte vi ha en maling som
gjorde at vi kunne drifte mens vi pusset opp.

–Totalkostnadene må tas med i beregningen. Det at vi kunne drifte samtidig
som vi pusset opp, har stor betydning for
sluttsummen. Men det viktigste er likevel
at vi skåner beboere, ansatte og besøkende
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G e i lomo ba rn esykehu s

sens på geilomo barnesykehus
Da Geilomo barnesykehus, en spesial-

vi store utfordringer når vi skulle male.

Rikshospitalet. Tilbudet er for barn i skole-

institusjon for barn med astma, allergi,

Sykehuset måtte stenge i lange perioder.

pliktig alder. Rundt 250 barn har opphold

eksem og medfødte hjertelidelser,

Nå kan vi male mens driften går sin gang.

ved Geilomo barnesykehus hvert år.

skulle pusse opp, var ikke valget

For oss er det helt uvurderlig, sier Pål

vanskelig: Det måtte bli Jotun SENS!

Johansen, forbundsleder i Norges Astmaog Allergiforbund.

–På et sykehus for barn med astma og

	Geilomo barnesykehus eies av Norges

allergi er det i grunnen bare en maling som

Astma- og Allergiforbund og driftes av

gjelder. Før SENS kom på markedet, hadde

Universitetssykehuset i Oslo, Barneklinikken,

det beste valget når helse, inneklima og prosjektøkonomi skal ivaretas

*

• Enkel å påføre og dekker godt.
• Tørker raskt. Rom kan tas

Sens er utviklet i samarbeid med:

i bruk umiddelbart.
• Vaskbar akrylmaling, uten
skadelig avdamping og
sjenerende malingslukt.

SENS GRUNNING
Minimal lukt og emisjon,
tørker raskt og lett å slipe.

SENS TAK
Minimal lukt og emisjon, dekker
godt og gir et skjoldfritt tak.

SENS VEGG/PANEL/LIST 10
Minimal lukt og emisjon
og gir en slikematt overflate.

Jotun AS P.b 2021, N-3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no/sens

SENS VEGG/PANEL/LIST 30
Minimal lukt og emisjon
og gir en halvblank overflate

* Konkurrenttester utført av eksterne
institutter i 2010 basert på NAAFs
strenge kriterier for innendørsmaling.

