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V Farver og materialer 

 

 
Okker-
gul 

Bræk-
ket 
hvid 

Sort Hvid Grøn Rød 
Brun 
umbra 

Materiale 

NCS farvekode 
S2050 
Y20R 

S1005 
Y10R 

890 811 
5045 
B50G 

S2070 
Y80R 

S7010 
Y90R 

 

Synlige brandmure på 1. sal og ved 
indgangspartiet (hustype B) 

X       Acrylplast-maling ca. hvert 6. år 

Andre synlige brandmure, inkl. Støbte 
garagevægge 

X (x)      Acrylplast-maling ca. hvert 6. år 

Sokkel   x     
Acrylplast-maling eller tjære ca. 
hvert 10.-15. år 

Dæktræ imellem de synlige ender af 
spærene (D*) 

  x    x 
Transparent træbeskyttelse ca. 
hvert 4. år 

De synlige ender af spærene (B*)    X    
Dækkende træbeskyttelse ca. 
hvert 6. år 

Tagremme (B*)      x  
Dækkende træbeskyttelse ca. 
hvert 6. år 

Vinduespartierne på 1.sal, begge sider 
af huset (C og D*) 

  (x) X   (x) 
Acrylplast-emaljemaling eller træ-
beskyttelse ca. hvert 3. år 

Andre vinduespartier (C og D*)   (x) X   (x) 
Acrylplast-emaljemaling eller træ-
beskyttelse ca. hvert 3. år 
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Okker-
gul 

Bræk-
ket 
hvid 

Sort Hvid Grøn Rød 
Brun 
umbra 

Materiale 

Vindskeder og portkarm på garagen og 
evt. tagrender. 

Dørparti på garagen (type A) (C*) 

    x   
Acrylplast-emaljemaling eller træ-
beskyttelse ca. hvert 3. år 

Jalousier/skodder på 1.sal (D*)   x    x 
Transparent træbeskyttelse ca. 
hvert 4. år 

Beklædningen under 1.sals vinduer og 
eventuelle lignende beklædninger på 
tilbygninger (E*) 

 x      
Acrylplast-facademaling ca. hvert 
4. år 

Beklædningen under vinduerne i stue-
etagen (bør matche garageporten. D*) 

  x    x 
Transparent træbeskyttelse ca. 
hvert 4. år 

Havedøre (indpasses i stueetagens 
brystningsparti. (C eller D*) 

  x    x 
Acrylplast-emaljemaling eller træ-
beskyttelse ca. hvert 4. år 

Garageporte (bør matche stueetagens 
brystninger. (D*) 

  x    x 
Transparent træbeskyttelse ca. 
hvert 4. år 

Beklædning på vindfang og tilbygninger 
(bør matche stueetagens brystninger 
og garageporten. (D*) 

  x    x 
Transparent træbeskyttelse ca. 
hvert 4. år 

Indgangsdøre (fri udformning og frit 
farvevalg) 

    (x)    

Ydergavl på enderækkehus (upudset 
mur i røde sten, bør bibeholdes) 

       Fugerne er oprindeligt tonet brune 

* Fremgangsmåden ved de forskellige typer af vedligeholdelsesarbejde er nøje beskrevet i Bilag IV. 
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(NB! Gamle farvekoder) 
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(NB! Gamle farvekoder) 
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(NB! Gamle farvekoder) 


