
KÓPAL 2
Loftamálning sem laðar fram 
matta og jafna áferð. Hentar 
einkar vel á loft þar sem birtan 
leyfir engar misfellur. 

INNIMÁLNING

AKRÝLLAKK Á HÚSGÖGN O.FL.

INNILITAKORT

Málning hf. hefur ávallt lagt sig fram um að huga að umhverfinu í framleiðslu sinni.
Við erum stolt af því að nú skarta flestar gerðir Kópal-málningar Svansmerkinu        norræna 

umhverfismerkinu. Svansmerkið vottar að framleiðsla okkar stenst ströngustu kröfur um 
umhverfisvænni vörur sem njóta sín í samhljómi við umhverfið.

Njóttu þess að gæða umhverfi þitt náttúruvænni litum og velja þá litatóna sem hæfa best þér
og þínum. Með þetta innilitakort í höndunum hefur þú allt sem þarf til að lífga upp á vistarverur 

fjölskyldunnar og skapa heilnæmt og hlýlegt andrúmsloft á heimili þínu. 

KÓPAL PERLULAKK   40 / 80
Hraðþornandi akrýllakk sem gefur flottan 
gljáa á hurðir, glugga og húsgögn. 
Lyktarlítið, vatnsþynnanlegt, flýtur vel og 
myndar áferðarfallega filmu sem gulnar 
ekki. Fæst með gljástigi 40 fyrir silkimatta 
áferð og 80 fyrir gljáandi áferð.

AKRÝLMÁLNING Á VEGGI

KÓPAL AKRÝLHÚÐ  7
KÓPAL AKRÝLHÚÐ  25 / 60
Gerlavarin akrýlmálning fyrir veggi
sem þurfa að þola fleiri þvotta og
meiri raka. Hentug t.d. á baðherbergi
og vinnslusali í matvælaiðnaði.
Fæst með gljástigi 7, 25 og 60.

OLÍULAKK Á HÚSGÖGN O.FL.

BLÆR 30  /  BLÆR 90
Alkýðbundið lakk sem þornar fljótt og er 
létt í notkun. Hentar einkar vel þegar ná 
þarf fram fallegri áferð. Flýtur vel og fæst 
bæði með gljástigi 30 fyrir silkimatta 
áferð og 90 fyrir hágljáandi áferð.

KÓPAL 4
Mött hágæðamálning sem 
hentar vel á stofur og 
sýningarsali.
Gefur hlutlausa áferð svo að  
innanstokksmunir og listaverk
fái að njóta sín sem best. 

KÓPAL 10
Silkifín áferð fyrir stofur, ganga og 
svefnherbergi þar sem vanda skal 
til verka. Laðar fram smáatriðin og 
leikur á samspil ljóss og skugga.

KÓPAL 25
Silkimött áferð þar sem óskað
er eftir heldur hærri gljáa en fæst 
með KÓPAL 10 og hentar sérlega 
vel þar sem meira álag er til staðar 
eins og á stigaganga og önnur 
rými þar sem umferð er mikil.
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