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DENNE GUIDE VISER HVOR NEMT DET ER, AT HOLDE TRÆGULVE
SMUKKE OG HOLDBARE I MANGE ÅR - UDEN DET KOSTER EKSTRA
JUNCKERS HAR
PRODUCERET OG
LEVERET MERE END
100 MILLIONER M²
MASSIVE TRÆGULVE
OG MERE END 50
MILLIONER LITER
TRÆPLEJE.
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Denne kombination danner grundlag for en
helt unik ekspertise i forhold til udvikling af
de bedste gulv- og træplejeløsninger. Det
er derfor ikke usædvanligt, at se mere
end 50 år gamle Junckers trægulve, der
stadig er i brug.
Hver gang en lejer fraflytter en almennyttig
bolig, ungdomsbolig eller lignende skal der
påregnes genlakering af boligens
gulvarealer.
Den type renovering koster og da disse
boligtyper ofte har forholdsvis stor
fraflytningshyppighed, er udgiften til dette
formål ikke uden betydning.

Vores erfaring er, at udføres en renovering
af et gulv efter korrekt anvisning (se side 7)
og med en god lak, der har en slidstyrke
svarende til brug af gulvet, kan der spares
på omkostningerne. Samtidig forlænges
gulvets levetid væsentligt.
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BÆREDYGTIGHED FREM FOR ALT

ALLE JUNCKERS PRODUKTER
PRODUCERES I DANMARK
– DIN GARANTI FOR:
· Produktudvikling baseret på solide danske
traditioner
· Kort vej fra kunde til udvikling
· Høj ensartet kvalitet, da produktionen
kontrolleres og følges tæt
· Hurtig levering
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HVORFOR JUNCKERS TRÆPLEJE
Når du vælger træpleje fra Junckers får du
ikke kun et produkt til overfladebehandling
og beskyttelse af trægulve.
Du får en professionel løsning baseret på
erfaring fra egenproducerede massive
gulve siden 1930erne samt egenproduktion
af lak og olie siden 1950erne.
Junckers træplejesortiment omfatter
et nøje afstemt udvalg af produkter til
regelmæssig pleje, renovering eller
overfladebehandling af helt nye trægulve
og det betyder at vi kan levere en samlet
løsning uanset opgavetype. Vi producerer
træplejeprodukter specielt udviklet til både
private hjem, erhverv og sportsarealer.
Alle vores produkter er udviklet med
respekt for indeklima, miljø og træ som et
naturligt råmateriale. Dette garanterer
størst mulig bærerdygtighed og omtanke
for de mennesker, der skal færdes på
gulvene.
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PRODUKTER TIL ALLE
FORMÅL – ALTID I
FØLGESKAB AF DEN
RIGTIGE TEKNISKE
SUPPORT
Junckers træplejeløsninger sikrer præcis
den slidstyrke, glans eller glød, der
passer til gulvets anvendelse og disse
faktorer er medvirkende til en varig smuk
overflade, lang levetid for gulvet og tilfredse
slutbrugere.
Med Junckers som en professional
partner er du sikker på den rette tekniske
support før under og efter et projekt. Vores
professionelle team er altid klar til at
vejlede og derved medvirke til at opgaven
gennemføres med det bedst mulige
resultat.

SPAR PENGE
Den gennemsnitslige fraflytningsfrekvens
i en ungdomsbolig er hver 2. år og for
almindelige familieboliger hver 4. år. Dette
gør hyppig renovering af boligens gulve
nødvendig, men sker det med omtanke, er
der penge at spare. En gulvrenovering efter
korrekt anvisning og med en lak, der har
slidstyrke svarende til brug af gulvet,
betyder at udgiften til fuldafslibning
kan spares minimum ved hver 2. fraflytning.
HVORDAN!
Fasthold som anbefalet af alle
lakproducenter en 3-lags løsning ved
totalrenovering. På den måde opnås en
slidstyrke så god, at der ved et større antal
fraflytninger kun er behov for en let slibning
og 1 lag lak.

SÅDAN PÅVIRKES
GULVETS LEVETID
UNGDOMSBOLIG

FAMILIEBOLIG

Gentagne renoveringer med slibning til rent træ og 2-lags lakering
Lamel

8 år

16 år

22 mm massic

16 år

32 år

Totalrenovering med 3-lags lakering og efterfølgende 1-lags løsning
Lamel

16 år

32 år

22 mm massiv

32 år

64 år

VIDSTE DU!
• At gulvets lakoverflade meget hurtigere
nedslides til rent træ ved en 2-lags
lakering. Det betyder, at der ved samtlige
flytninger skal fuldslibes før genlakering.
• At på papiret ser det ud som om, at
man sparer kr. 25-30 ved ikke at lakere
den 3. gang. Der er i den beregning ikke
taget højde for, at denne udgift mere end
udlignes, når der ved korrekt udførsel,
minimum ved hver 2. fraflytning kun er
omkostninger til en let slibning og 1 lag lak
og dermed er en billigere løsning.
• At hver gang der fuldslibes, påvirkes
selve gulvets levetid. Junckers massive 22
mm træguvle kan i gennemsnit afslibes
8-10 gange, et lamegulv typisk 2-4 gange,
afhængig af slidlagets tykkelse.
Det vil sige, at det der ser ud til at være
en besparelse rent faktisk bliver en stor
ekstraomkostning, når gulvet skal skiftes.

GULVRENOVERING
– UDFØRT MED 2-LAGSLØSNING

GULVRENOVERING
– UDFØRT MED 3-LAGSLØSNING

2-lagsløsning udført med en gulvlak med
lav slidstyrke. Snavs sætter sig i overfladen
allerede fra gulvet tages i brug og får hurtigt
udseende som vist.

Gulve kan naturligvis reddes, men en
slibning til rent træ slider på gulvet.
Metode: 1 lag Junckers GrundLak + 2 lag 5
Junckers GulvLak.

VÆLG DEN
RIGTIGE
LAK
ARBEJDET ER DET
SAMME –
DET ER RESULTATET
IKKE!
JUNCKERS GRUNDLAK KLAR
• Hvis der er slebet til rent træ, start altid
med Junckers Grundlak.
• Produktet har god flydeevne og
minimerer risiko for
sidebinding mellem de enkelte brædder.
• Efterfølgende lakeres med en af
Junckers vandbaserede
toplakker. Type afhængig af ønsket
slidstyrke.

JUNCKERS PROFINISH
• Lugtsvag vandbaseret, gulvlak.
• Anbefales som top-lak til lettere
renovering af
boliggulve.

• Lugtsvag vandbaseret gulvlak.
• Anbefales som top-lak til maskinafslebne
trægulve i boligrum med let trafik.

ITEKTE
RK

NS

JUNCKERS GULVLAK

A

• Glansgrader: Ultramat, Matt, Halvblank,
Blank.

VA LG

• Lugtsvag vandbaseret gulvlak.
• Anbefales som toplakering boligrum med
meget stærk
trafik, specielt velegnet til køkken/alrum
samt trapper.
• Glansgrader: Ultramat, Matt, Halvblank.

ITEKTE
RK

NS

JUNCKERS GULVLAK PLUS

A

• Glansgrader: Ultramat, Matt, Halvblank,
Blank.

VA LG
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Se Junckers komplette produktprogram på junckers.dk

SCAN KODEN
ELLER FIND DET PÅ
WWW.GULVFAKTA.DK

Se gulvbranchens
vejledning til vedligeholdelse

SÅDAN SKAL GULVET BEHANDLES
Når gulvet kun er lettere slidt eller ridset i overfladen

Når gulvet er meget nedslidt og skal totalrenoveres

Let slibning
+ Min. 1 lag af en af Junckers vandbaserede lakker

Slibning til rent træ
+ 1 lag med Junckers GrundLak
+ mellemslibning
+ Min. 2 lag af en af Junckers vandbaserede lakker

Et ny-lakeret trægulv er klar til let trafik efter 4 timer ved stuetemperatur. Lakken er fuldt afhærdet efter 3 døgn.
Vask ikke gulvet og tildæk ikke med tæpper eller lignende de første 3 døgn efter overfladebehandling.

TIP!
• Brug gulvmåtter i entre og ved andre indgangspartier. Snavs
og småsten ridser gulvet.
• Brug filtdupper under bord og stoleben
- beskytter trægulvets overflade mod ridser.

RENGØRING AF LAKEREDE GULVE
• Daglige rengøring klares let med støvsugning.
• Ved gulvvask Brug altid Junckers GulvSæbe.
• Husk ved gulvvask: Brug altid en hårdt opvredet klud eller
moppe.
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FOR AT SIKRE ET GODT INDEKLIMA HAR
JUNCKERS CERTIFICEREDE PRODUKTER TIL
BÅDE LAK- OG OLIEBEHANDLING
Indeklimamærket stiller krav til produktet i brugsfasen og dokumenterer produkternes påvirkning af
luftkvaliteten i indeklimaet. Én ting er indholdet af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke
stoffer der frigives til luften. Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning for
afgasning og lugt. Ved brug af Junckers lak og olie er man derfor sikret, at der ikke er kemiske stoffer
i produkterne, som påvirker luftkvaliteten i boligen.

SÅDAN BESKYTTES TRÆGULVET VED 3 LAG LAK:
Tykkelsen af den røde streg vist i gulvoverfladen indikerer lag-tykkelsen på lakken og dermed hvor godt selve trægulvet er
beskyttet. På billederne nedenfor er gulvet set fra siden.

UBEHANDLET GULV
Her ses ingen rød streg, hvilket betyder,
at gulvet ligger totalt ubeskyttet.

Ubehandlet gulv. Set oppefra.

BEHANDLET GULV

BEHANDLET GULV

1 lag Junckers GrundLak
Her kan man begynde at ane den røde streg,
men gulvet er stadig meget sårbart.

Behandlet gulv. 1 lag Grundlak. Set oppefra.

BEHANDLET GULV

1 lag Junckers GrundLak og 1 lag toplak

1 lag Junckers GrundLak og 2 lag toplak

Den røde streg er her lidt mere synlig, men
mangler stadig det sidste beskyttende lag lak.

Den røde streg er nu meget markant og indikerer,
at gulvet nu er maksimalt beskyttet mod slid.
Der ligger nu et tykt lag toplak,så det er lakken der
slides i og derved forlænger gulvets levetid betydeligt.

Behandlet gulv. 1 lag grundlak og 1 lag
toplak.
Set oppefra.
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Behandlet gulv. 1 lag grundlak og 2 lag
toplak.
Set oppefra.

VIGTIGT AT VIDE OM
TRÆGULVE & VANDIGE LAKKER

UNDGÅ SIDEBINDING
Anvend derfor altid en rullespand til påføring af lak og kun i anbefalede mængder. Hvis lakken
hældes direkte ud på gulvet, er der risiko for at den overskydende del af produktet løber ned mellem
gulvbrædderne. Dette skaber en limeffekt hvorved gulvbrædderne fastholdes og ikke længere kan
bevæge sig naturligt. Konsekvensen af dette er illustreret på billeder vist ovenfor.

SPECIELT OM AHORN

SPECIELT OM EGETRÆ

Ahorn indeholder fra naturens side
sukker, som kan aktiveres og give
hensigtsmæssige skjolder ved
overfladebehandling.

Egetræ indeholder fra naturens side
garvesyre, som kan aktiveres og give
uhensigtsmæssige skjolder ved
overfladebehandling.

Dette kan forebygges på 2 måder:

Dette kan forebygges på 2 måder.

a. Anvend Junckers GulvOlie, som skal
påføres til gulvet er mættet. Derefter kan
der overlakeres med en af Junckers
vandbaserede lakker.

a. Anvend Junckers GulvOlie, som
påføres til mætning af overfladen
er sikret.

b. Anvend Junckers Professional 625, som
påføres i 2 lag.

MANGLENDE VEDHÆFTNING
AF LAK
Kan skyldes mangelfuld rengøring før
lakering, mangelfuld mellemslibning
eller at den anvendte lak til renovering
ikke er kompatibel med eksisterende lak
på gulvet, f.eks. et lamelgulv med UV-lak.
Spørg derfor altid trægulvproducenten
om genbehandling.

b. Anvend Junckers GrundLak, vandbaseret,
som påføres i ensartet tyndt lag.
Efterfølgende topforsegles med en af
Junckers vandbaserede lakker.
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BÆREDYGTIGHED FREM FOR ALT
Junckers udnytter 100% af det træ der
skoves, og vi arbejder målrettet med
initiativer, der forbedrer miljøet og
miljøbevidstheden.
I de regioner, hvor vi køber råtræ, plantes
nye træer i en sådan udstrækning, at det
totale skovareal vokser hvert år.
Dette er levende bevis på, at skovene drives
med omtanke. Junckers udnytter 100 % af
træet i produktionsprocessen – intet går til
spilde. Biprodukter som bark, flis og
savsmuld anvendes til fremstilling af
energi via lokal kraftcentral og udnyttes
efterfølgende i vores produktion.
Overskudsproduktion af denne energi
anvendes i det nationale, danske el-net og
gør dermed Junckers til en CO2neutral virksomhed.

PEFC OG FSC

CE-MÆRKNING

Junckers køber råtræ fra europæiske
skove, der drives i overensstemmelse med
den lokale lovgivning i de respektive lande.
For at beskytte naturen yderligere beder
vi i indkøbsprocessen om certificeret råtræ,
og i dag køber vi ca. 2/3 af vores råtræ fra
enten PEFC™- eller FSC®-certificerede
kilder.
FSC® og PEFC™ er uafhængige
certificeringsordninger.
Begge organisationer arbejder globalt på at
fremme lovligt og bæredygtigt skovbrug for
at sikre natur, mennesker og ressourcer.

Junckers gulve er CE-mærket, en garanti
for at EU´s lovkrav er overholdt i forhold til
sikkerhed, sundhed og miljø. Som grundlag
for en CE-mærkning ligger altid en
overensstemmelseserklæring, der præcist
viser hvordan der leves op til specifikke
lovkrav.

PEFC/09-31-004
Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org
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INDEKLIMA-MÆRKNING
Alle Junckers gulve og udvalgte
træplejeprodukter er indeklimamærket,
hvilket sikrer, at der ikke er kemiske
stoffer i gulvet, der påvirker luftkvaliteten i
din bolig.

ensartet regelsæt og fælles registrering
af anvendte stoffer. Formålet med REACH
er, at sikre et højt beskyttelsesniveau for
mennesker og miljø.

NEP- OG NMP-FRI
Alle Junckers vandbaserede gulvlakker er
NEP- og NMP-fri.

ISO 14001- MILJØLEDELSE
Junckers er certificeret i henhold til ISO
14001. Miljøledelsessystemet omfatter
herudover også områderne arbejdsmiljø
(OHSAS 18001), energi og sikkerhed ved
el-arbejde (SKS).

REACH
Junckers træplejeprodukter opfylder
REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation and restriction of Chemicals)
En EU lovgivning, der indeholder et

11

FYN & SØNDERJYLLAND:
Morten List
Salgskonsulent
Tel. 2080 8416 · mol@junckers.dk

SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER & BORNHOLM:
Anni Jensen
Salgskonsulent
Tel. 2269 1912 · aje@junckers.dk

MIDT- & NORDJYLLAND:
Jens Jørgensen Sørensen
Salgskonsulent
Tel. 2080 8479 · jjs@junckers.dk
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SALG:
Torben Olsen
Salgschef
Tel. 7241 1230 · tol@junckers.dk

JUNCKERS INDUSTRIER A/S · Værftsvej 4, 4600 Køge
Tlf. 70 80 30 00 · www.junckers.dk

