Har utviklet ny, allergi trygg maling
Den lille malingsfabrikken Gjøco i Torvikbukt i Møre
og Romsdal har brukt tre år på å utvikle en innendørs
maling som er trygg for allergikere å bruke. Nå slår
produktet Bliss følge med Jotun Sens som anbefalt av
NAAF-maling.

De lille malingsfabrikken Gjøco på Nordmøre har klart å utvikle en maling med svært
lavt nivå av avgasser. Teknisk sjef Ingeborg
Singsås Venås og Rolf Tage Gjøen er stolte av
det ferdige Bliss-produktet.

– Ja, absolutt. De som pusser opp
leiligheter og hus er gjerne yngre mennesker med små barn. Og alle er opptatt
av å ta vare på barna sine. I tillegg har
folk mer penger i dag og mange er derfor villige til å betale litt mer for et mer
helsevennlig produkt. Dessuten er folk
flest mye mer opplyste nå om akkurat
slike sider ved maling og andre byggmaterialer i hus.
Hart og NAAF har tidligere jobbet
sammen med Jotun som utviklet sin
maling Sens. /
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Nåværende direktør Rolf Tage Gjø-

ens bestefar startet opp fiskematfabrikk
i hjembygda i 1941. Etter at fiskematen
var ferdig produsert sto de igjen med
restprodukter de kunne lage maling og
tran av.
– Etterhvert ble det solgt stadig mer
maling og på slutten av 1950-tallet ble
maling viktigere enn fiskemat. Siden har
Gjøco vært en ren malingsfabrikk og vi
har hatt en pen utvikling i alle år, sier
direktøren.
Gjøco har i dag 15 prosent av totalomsetningen av maling i Norge, med en
produksjonskapasitet på 25 000 liter i
døgnet. I dag er det ikke lenger fiskeolje
som er basis for malingsproduksjonen.
– Fiskeolje var vel ganske miljøvennlig?
– Det kan du si, men verden har gått
fremover og i dag er nesten 90 prosent
av maling for innvendig bruk basert på
vann, mens utvendig maling er fordelt
med halvparten på vann- og oljebasert.
Fiskeoljen er erstattet av alkyder og litt
linolje. Teknologien har vært videreutviklet siden 1960-tallet og har resultert
i at vedlikeholdsintervallene er blitt stadig forlenget, sier Gjøen. Sammen med
teknisk sjef Ingeborg Singsås Venås,
som også har ansvaret for produktutviklingen ved fabrikken, lot direktøren
seg inspirere av påtrykket fra Astma- og
allergiforbundet om å lage mer helsevennlig maling. I tre år har Gjøco jobbet
med utvikling av malingen Bliss som nå i
høst er kommet på markedet:
– Vi sendte et trailerlass nedover til
Østlandet i går, forteller direktøren.

Godt innenfor kravene

Sammen med leverandørene og NAAF
har Gjøco kommet frem til en maling
som tilfredsstiller kravene – og vel så
det.
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– Emisjonstester av Bliss – det vil si
tester der avdampingen av gass fra
malingsfilmen blir nøye målt – viser at
det ikke finnes en maling i hele verden
som har lavere utslipp enn Bliss. Og den
malingen lages her i Torvika i Gjemnes.
Det er vi veldig stolte av, sier Gjøen. Han
legger til at det hadde de aldri klart uten
samarbeid med både leverandørene og
NAAF.
Merket fra NAAF på boksen er et
konkurransefortrinn, mener Gjøcodirektøren:
– Definitivt! Det er et stort konkurransefortrinn! Det at vi kan slå oss på brystet og si at vi har det mest helsevennlige
produktet på markedet vil selvsagt gi
oss økt etterspørsel. Det har vi veldig
stor tro på. Mange vil bruke produktet
vårt – ikke bare de som er plaget av
allergi og astma – men også andre som
ønsker å bli mindre eksponert for gasser
og usunn avdamping.

NAAFs krav til
innendørsmaling
NAAF ønsker å påvirke produsenter til å
utvikle så helsetrygge malingsprodukter
som mulig. Kriteriene settes så strengt
at bruk av produktene skal være trygt for
alle. Samtidig skal kvaliteten være minst
like god for NAAF-anbefalte malingsprodukter som produkter som erstattes.
NAAF forlanger også at alle malingsprodusenter tilfredsstiller kriteriene til
miljømerkene Svanemerket og/eller
EU-blomsten i tillegg til våre kriterier.

Mindre avgasser

– Hva er egentlig hemmeligheten bak
Bliss?
– Den er at våre leverandører har
klart å utvikle råvarer som avgir mindre
gasser. Så har vi satt sammen sluttproduktet som også har samme egenskap
og kvalitet som annen maling. Hemmeligheten er at vi har klart å ta vare
på både helse- og kvalitetsaspektet,
understreker Gjøen.
– NAAF er den ypperste anbefaling
du kan få. Svenskene har sitt merke,
men deres krav er ikke på langt nær så
strenge som de norske. Bliss ligger langt
under de kravene NAAF har satt, sier
Ingeborg Singsås Venås som er utdannet kjemiingeniør.
– Det er utrolig viktig for forbrukeren
at de har flere valg. Vi har satset på de
mest ypperlige råvarene som finnes på

markedet, legger hun til og forteller at
det har tatt tid å finne de riktige råvarene til malingen:
– Det var mange leverandører som
rett og slett ikke kunne levere det vi
etterspurte. Jeg føler vi har drevet litt
”oppdragelse” av leverandørene, og det
er positivt i den forstand at de har lært
med tanke på andre produkter og produsenter, sier hun. Hun sier det også har
vært en utfordring for bedriften å lage
en maling som, samtidig med at den er
helsevennlig, også fungerer optimalt
rent teknisk.
– Ja, det er viktig å få frem at Bliss
ikke bare er den mest helsevennlige
malingen, men at kravet til det aspektet
ikke har gått på bekostning av kvalite-

ten. Denne malingen har samme, gode
dekkevnen som tidligere typer maling.
Og den er like god i bruk.

– Imponerende av Gjøco

– Det er ganske imponerende at Gjøco
har klart å utvikle denne malingen. De
har arbeidet hardt og gjennom flere år
og i møtekommet det ene kravet etter
det andre, sier seniorrådgiver Kent Hart
i NAAF.
Kent Hart har samarbeidet med Gjøco
gjennom hele prosessen frem til den
ferdige malingen Bliss som nå er på
markedet.
– Vi har listet opp 12 krav som må
imøtekommes dersom en maling skal
kunne anbefales av oss. Gjøco fikk pre-

sentert de kravene da de tok kontakt
med oss, forteller Hart som peker på
at maling alltid har vært sett på som
”et nødvendig onde” og at maling
aldri har vært ansett som et særlig
helsevennlig produkt.

Helsevennlig er trendy

– De viktigste kriteriene en helsevennlig maling må imøtekomme er at
den ikke skal gi farlige avgasser over
tid. Vi har vært kontaktet av flere produsenter som ikke har klart å oppfylle
kravene våre, men Gjøco har klart
det, og det er rett og slett imponerende, sier seniorrådgiveren.
– Vil du si at slik maling er blitt
trendy?

Kent Hart i NAAF gir Bliss-malingen
godkjent-stempel, og vel så det. Foto: NAAF
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