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Indendørs træoverflader & 
udendørs overflader af træ og non-wood
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JUNCKERS 
TRÆPLEJESYSTEM
Når du bruger Junckers rengørings- og plejeprodukter, får du 
sikkerhed for optimal vedligeholdelse af dine trægulve, -lofter 
og -møbler samt udendørs overflader af træ og non-wood.

Junckers rengørings- og plejeprodukter er gennemtestede og nemme at 
arbejde med. 

DU BESTEMMER!  
Med Junckers brede udvalg af plejeprodukter kan du give dine gulve, 
møbler og andet interiør, det udseende, du ønsker. Vi giver dig et utal af 
muligheder både mht. behandling og overflade. Brug guiden som vejleder 
og find det produkt, der passer til dine behov.

EN DANSK KLASSIKER 
Junckers Industrier A/S er Europas førende producent af massive 
trægulve og har i mere end 60 år været en af Danmarks største 
producenter af gulvlakker og gulvolier. 

Junckers er indbegrebet af stilrent dansk design i gulvhøjde og er altid 
med i billedet, hvor danske arkitekter og danske bygningsværker er i 
front. 

Af gode grunde har Junckers derfor en ganske særlig viden, når det 
gælder behandling og vedligeholdelse af træ, specielt til det danske 
klima. Den kommer dig til gode, når du vælger Junckers træ- og non-
wood plejeprodukter.   

WALKING
O N  
D A N I S H  D E S I G N
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RENGØRING 
lakerede trægulve
Der er intet som duften af et nyvasket trægulv!

Lakerede trægulve er meget populære i 
private hjem. Det skyldes blandt andet, at en 
lakeret overflade er nem at holde og rengøre. 

Blandingsforhold
¼ dl til 5 liter vand.

Ved meget snavset gulv 
anbefales: 1 dl til 5 liter vand.

Påføringsværktøj
Hårdt opvredet klud, moppe 
eller rengøringsudstyr med lav 
vanddosering.

ANBEFALING AF PRODUKT

HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE?

I det daglige er det kun nødvendigt at støvsuge, feje eller 
aftørre gulvet med en klud eller moppe hårdt opvredet i rent 
vand. Afhængig af det individuelle behov for rengøring, kan 
Junckers GulvSæbe både bruges til daglig rengøring og hvis 
gulvet er meget snavset.

JUNCKERS GULVSÆBE
· Et universelt rengøringsmiddel til lakerede    
  og olierede trægulve
· Opløser effektivt snavs
· Perfekt til overflader, hvor hyppig
  gulvvask er nødvendig 
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UBEHANDLEDE/
AFSLEBNE GULVE
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FØR DU GÅR IGANG

Sørg for at trægulvet er støvsuget/fejet inden vask.

SÅDAN RENGØR DU

1 Bland GulvSæbe med varmt vand.

2 Vask overfladen i gulvets længderetning.

3 Er gulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde  
 med to spande. En spand til rent sæbevand og en spand  
 til at vride kluden op i.

4 Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter  
 vask. Opstår vandspild skal dette hurtigt tørres op for at  
 undgå fugtskade.

DERFOR BØR DU RENGØRE DIT TRÆGULV
Har du et trægulv derhjemme, er rengøringen som oftest 
hurtigt overstået. Ikke desto mindre er regelmæssig og 
korrekt rengøring af et trægulv en vigtig detalje, hvis du 
ønsker at holde dit trægulv smukt i mange år.
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PLEJE 
lakerede trægulve
Et lakeret trægulv rummer mange gode 
egenskaber og vigtigt for mange er, at et 
lakeret trægulv er let at holde. Men skal du 
holde dit massive trægulv smukt i mange 
år, kan pleje - og ikke blot rengøring - af 
dit trægulv være en nødvendighed fra tid til 
anden.

ANBEFALING AF PRODUKTER

HVORNÅR SKAL JEG PLEJE?

Hvor ofte dit trægulv bør plejes, afhænger af det slid, som 
trægulvet udsættes for. Det kan blandt andet afhænge af, hvor 
mange I bor i hjemmet og om der er kæledyr.

Oplever du et let slid og småridser i overfladen, uden der er 
slidt igennem til rent træ, så er det på tide at pleje dit lakerede 
trægulv. 

Vi anbefaler at du benytter Junckers LakRens Supreme til 
afrensning af dit gulv.

Efterfølgende skal dit trægulv have en let mellemslibning og 
lakeres med en af Junckers toplakker såsom 
Junckers GulvLak eller Junckers GulvLak PLUS. 
Begge gulvlakker fås i 3 forskellige glansgrader, hvilke har stor 
betydning for hvor meget sollyset reflekteres.
Ultramat: Lavest mulige glans og derfor næsten ingen 
lysreflektion i overfladen.
Mat: Nogen overfladeglans og derfor let lysreflektion.
Halvblank: Meget glansfuld overflade, som i høj grad 
reflekterer lyset.

DERFOR BØR DU PLEJE DIT LAKEREDE TRÆGULV
For at sikre, at dit trægulv holder i mange år, anbefales 
det lejlighedsvist at genopfriske trægulvet med en let 
slibning og efterfølgende lakere med et enkelt lag lak.

På den måde undgår du at skulle slibe til rent træ og 
starte forfra med 3 lag lak.
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Blandingsforhold 2 dl til 10 liter vand.

Påføringsværktøj Hårdt opvredet klud eller moppe.

Tørretid Ca. 4 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påføringsværktøj
Bred pensel, lakrulle. Ved 
påføring må lakken ikke hældes 
direkte ud på gulvet.

Rengøring af værktøj Straks efter brug med sæbevand.

*ved 20 °C og 50 % RF

JUNCKERS LAKRENS SUPREME

LakRens Supreme anvendes til afrensning 
af fedt- og sæberester fra GulvSæbe inden 
genopfriskning med lak.

JUNCKERS GULVLAKKER

GulvLak er til let slid, fx til brug i 
soveværelse og stue. 
GulvLak Plus er til lidt kraftigere slid, 
fx i entré, køkken og gennemgangs-
rum. 

ULTRA
MAT

MATULTRA
MAT

HALV
BLANK
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Det skal du bruge:

· Junckers LakRens Supreme

· Junckers GulvLak eller GulvLak PLUS

· Klud eller moppe og rengøringsspand

· Sandpapir korn 150-180
· Støvsuger

· Bred pensel

· Lakrulle med rulle- og teleskopskaft

· Spand og plastikpose til lakken

SÅDAN PLEJER DU DIT LAKEREDE TRÆGULV

FØR DU GÅR IGANG

HUSK VEDHÆFTNINGSTEST FØR LAKERING
Det er altid en god ide at tjekke om lakken kan hæfte på den 
eksisterende lak, før du går i gang.

Specielt hvis du har et lamelgulv, dvs. et trægulv opbygget 
i flere lag, bør du være forsigtig og evt. også tage 
gulvproducenten med på råd.

Sådan udføres en vedhæftningstest:
Lakér et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter 
tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved 
skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, 
og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hæfter lakken 
ikke, må gulvet fuldslibes. Se da side 12.
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SÅDAN PLEJER DU DIT LAKEREDE TRÆGULV

1 Afrensning med LakRens Supreme
 For at opløse gamle sæberester og fedt afvaskes  
 gulvet først med LakRens Supreme. Bland ca. 2 dl til 
 10 liter vand.

2 Foretag slibning af gulv
 Gulvet afslibes omhyggeligt med sandpapir korn  
 150-180. Vask og afslibning af gulvet er afgørende for  
 lakkens vedhæftningsevne.

4 Påfør en af Junckers lakker
 Vælg en Junckers vandbaseret lak, der  
 styrkemæssigt passer til det slid, som gulvet  
 udsættes for.

 Rør lakken grundigt op og omhæld til spand foret med  
 plastikpose. Lakken må aldrig hældes direkte ud på  
 gulvet.

 Brug den brede pensel langs kanterne, hvor det er  
 svært at komme helt ud med rullen, men sørg for at  
 holde alle områder våde, så lakken ikke udtørrer. Lak  
 påført uens og hen over udtørrede områder vil give  
 skjolder. 

 Det bedste resultat opnås ved at påføre    
 lakken i gulvbrættets længderetning.

 Påfør herefter 1 lag toplak og lad lakken tørre i  
 ca. 4 timer. Lakken er fuldt afhærdet efter 72 timer. 

3 Fjern slibestøv og rengør overfladen
 Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres  
 med klud/moppe hårdt opvredet i rent vand.
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FULDAFSLIBNING & 
LAKERING
Et lakeret trægulv har høj slidstyrke og skal 
derfor kun sjældent renoveres.

De fleste vil dog på et eller andet tidspunkt 
opleve at skulle fuldafslibe og lakere sit 
trægulv. Har du et lud- eller ubehandlet 
trægulv, som skal lakeres, finder du også 
gode råd her.

VI ANBEFALER PRODUKTERNE

HVORNÅR BØR JEG FULDAFSLIBE OG 
LAKERE?

Har du et ubehandlet trægulv eller et trægulv nedslidt til rent 
træ, kræver det lidt mere end almindelig pleje. Overfladen skal 
have 3 lag lak for at opnå den optimale slidstyrke og 
holdbarhed.

Den ubehandlede overflade skal tjekkes for ujævnheder og det 
lakerede gulv skal fuldafslibes før man går i gang. 

Du kan også vælge at fuldafslibe og lakere dit trægulv, hvis du 
synsmæssigt ønsker at opnå samme udtryk, som da trægulvet 
var helt nyt. Alternativt kan du vælge en anden over-
fladebehandling, hvis du vil opnå et helt nyt udtryk.

Efter dit gulv er blevet fuldafslebet, skal du benytte 
Junckers GrundLak til grundlakering og Junckers GulvLak 
eller Junckers GulvLak PLUS til færdiglakering. 
Begge gulvlakker fås i 3 forskellige glansgrader, hvilke har 
stor betydning for hvor meget sollyset reflekteres.
Ultramat: Lavest mulige glans og derfor næsten ingen 
lysreflektion i overfladen.
Mat: Nogen overfladeglans og derfor let lysreflektion.
Halvblank: Meget glansfuld overflade, som i høj grad 
reflekterer lyset.

HVOR MANGE GANGE KAN JEG SLIBE OG LAKERE MIT TRÆGULV? 

Det vigtigt at vide, hvilken type trægulv du har. Nogle 
trægulve tåler kun 1-2 fuldafslibninger. 
Har du et massivt trægulv fra Junckers, vil dit trægulv kunne 
fuldafslibes mange gange. Har du et lamelgulv, så tag 
gulvproducenten med på råd.



 11

UBEHANDLEDE/
AFSLEBNE GULVE

LAK
ER

ED
E TR

Æ
G

U
LVE | FU

LDAFSLIB
N

IN
G OG LAK

ER
IN

G

Tørretid*
Ca. 4 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.

Påføringsværktøj
Pensel eller lakrulle. 
Ved påføring må lakken ikke 
hældes direkte ud på gulvet.

Rengøring af værktøj Straks efter brug med sæbevand.

*v
ed
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0 
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50
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JUNCKERS GRUNDLAK

 Hurtigtørrende, vandbaseret grunder, 
der anvendes til ubehandlede eller 
maskinafslebne trægulve. Ved brug af 
grunder minimeres risikoen for at der 
opstår limeffekt mellem de enkelte 
gulvbrædder. Fås i farverne:

JUNCKERS GULVLAKKER

GulvLak er til let slid, f.eks. til brug i 
soveværelse og stue.  
GulvLak PLUS er til lidt kraftigere 
slid, fx i entré, køkken og 
gennemgangsrum. 

DANSK INDEKLIMAMÆRKNING
Et indeklimamærket produkt har gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det er 
Junckers måde at sikre sig, at der ikke er kemiske 
stoffer i produkterne, der negativt påvirker 
din luftkvalitet.

Tørretid* Ca. 1-2 timer.

Påføringsværktøj Bred pensel, lakrulle.

Rengøring af værktøj Straks efter brug med sæbevand.

MATULTRA
MAT

HALV
BLANK

DARK 
COCO KLAR

DRIV-
TØMMER

GRÅ
NORDICHVID
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Det skal du bruge:

· Junckers Grundlak

· Junckers GulvLak eller  
  GulvLak PLUS

· Gulvslibemaskine og kantsliber

· Sandpapir korn 24-36, 60-80, 
  120-150 og 150-180

· Støvsuger

· Gulvspand og plastikposer

· Klud, moppe og rengøringsspand

· Bred pensel og lakrulle

SÅDAN FULDAFSLIBER OG LAKERER DU 

FØR DU GÅR IGANG
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SÅDAN FULDAFSLIBER OG LAKERER DU 

1 Gulvet maskinafslibes før påføring af GrundLak
 Har du netop ludbehandlet dit gulv og ønsker at lakere,  
 springer du dette punkt over og går direkte til punkt 2.

 Gamle laklag fjernes med sandpapir korn 24-36.  
 Derefter fjernes slibespor med sandpapir korn 60-80. 

 Klar Grundlak: Den sidste afslibning før påføring skal  
 udføres med sandpapir korn 120-150.

 Farvet Grundlak: Den sidste afslibning før påføring  
 skal udføres med sandpapir korn 150-180.  
 Dette giver den lakerede overflade et mere ensartet  
 udseende.

 Er dit gulv købt ubehandlet skal du kun tjekke gulvet  
 for ujævnheder og sikre at overfladen har en slibning  
 svarende til korn 120-150.

 Sørg for at al slibestøv er fjernet, før du går i gang  
 med at lakere.

2 Påføring af GrundLak
 Rør lakken grundigt op og omhæld til spand foret med  
 plasticpose. Lakken må aldrig hældes direkte ud på  
 gulvet.

 Brug den brede pensel langs kanterne, hvor det er svært
 at komme helt ud med rullen, men sørg for at holde alle  
 områder våde, så lakken ikke udtørrer. Lak påført uens  
 og hen over udtørrede områder vil give skjolder.
 
 Det bedste resultat opnås ved at påføre lakken i   
 gulvbrættets længderetning.

 Påfør 1 lag GrundLak i et jævnt lag. Anvendes GrundLak  
 farvet kan et ekstra lag påføres for at opnå større   
 farveintensitet. 

 Lad tørre 1-2 timer mellem hvert lag og påfør ikke mere  
 end 2 lag lak pr. dag.

Anvisning fortsættes på næste side
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4 Rengør overfladen
 Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af  
 med en klud hårdt opvredet i rent vand.

3 Mellemslib før toplakering
 Dit grundlakerede trægulv mellemslibes med   
 sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning  
 eller med en sort sliberondel.

5 Påfør toplak
 Forbered lakken på samme måde som nævnt under  
 punkt 2.

 Påfør et lag toplak. Lad tørre natten over og påfør  
 derefter det sidste lag lak.

HUSK VEDHÆFTNINGSTEST FØR LAKERING
Det er altid en god ide at tjekke om lakken kan hæfte på den 
eksisterende lak, før du går i gang.

Specielt hvis du har et lamelgulv, dvs. et trægulv opbygget 
i flere lag, bør du være forsigtig og evt. også tage 
gulvproducenten med på råd.

Sådan udføres en vedhæftningstest:
Lakér et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter 
tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved 
skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, 
og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hæfter lakken 
ikke, må gulvet fuldslibes.
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RENGØRING 
olierede trægulve
Der er intet som duften af et nyvasket trægulv!

Småsten eller andet snavs, der er slæbt ind 
udefra eller tabt på dit olierede trægulv, kan 
hurtigt skabe ridser i dine trægulve. Derfor 
er det en god idé at feje, støvsuge og vaske 
gulvet regelmæssigt. 

Blandingsforhold 250 ml til 5 liter vand.

Påføringsværktøj Flad bomuldsmoppe eller 
gulvklud i bomuld.

VI ANBEFALER PRODUKTET

HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE?

Der kan være stor forskel på, hvornår et trægulv trænger til at 
blive vasket alt efter, hvor i huset trægulvet ligger og hvordan 
du bruger gulvet. Ligger trægulvet i køkkenet eller er der 
direkte adgang til udearealer, så skal gulvet vaskes oftere end 
eksempelvis et gulv i et soveværelse.

JUNCKERS OLIESÆBE 

Ved brug af Junckers OlieSæbe opnås en 
effektiv rengøring samtidig med at trægulvets 
overflade plejes og beskyttes.

ER RENGØRING IKKE NOK?
Vi anbefaler at du indimellem plejer dit trægulv med 
Junckers OliePleje; Hvor tit afhænger af hvor ofte du 
vasker dit trægulv. Læs mere om pleje på side 18.

Er dit trægulv på nogle områder slidt igennem til rent træ, 
kræver det en fuldafslibning og en helt ny behandling med 
Junckers GulvOlie. Læs mere om nyoliering på side 22.
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DERFOR BØR DU RENGØRE MED JUNCKERS OLIESÆBE
OlieSæbe både rengør og beskytter trægulvet. Det betyder 
at du ikke behøver at bruge OliePleje så ofte.
Mindre ridser og slidmærker fjernes dog bedst med 
OliePleje.

Det skal du bruge:

· OlieSæbe

· Kost eller støvsuger

· Flad bomuldsmoppe eller gulvklud i bomuld

· Rengøringsspand

SÅDAN RENGØR DU

FØR DU GÅR IGANG

1 Fej eller støvsug gulvet, så overfladen er fri for løse  
 urenheder.

2 Bland 250 ml OlieSæbe med 5 liter varmt vand.

3 Vask overfladen i gulvets og træfibrenes længderetning.
 Brug altid en hårdt opvredet bomuldsgulvklud eller  
 bomuldsmoppe.   
 Husk, at et trægulv ikke tåler iblødsætning, og opstår 
 vandspild skal gulvet straks aftørres for at undgå   
 fugtskade. 

 Er gulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde  
 med to spande; En spand til rent sæbevand og en   
 spand til at vride kluden op.

4 Særligt vanskelige pletter kan fjernes med Junckers  
 TræRens. Se side 19.
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PLEJE 
olierede trægulve
Et olieret trægulv er noget af det skønneste, 
du kan have i dit hjem. Et olieret trægulv kan 
holde sig smukt og bevare den flotte glød i 
mange år, hvis du plejer det på den rigtige 
måde. 

ANBEFALING AF PRODUKTER

HVORNÅR SKAL JEG PLEJE?

Dit olierede trægulv vil holde sig smukt og stærkt i længere tid 
hvis du plejer trægulvet med OliePleje.

Afrensning af overfladen bør ske med Junckers TræRens. 
Dernæst bør du bruge Junckers OliePleje på hele trægulvet. 
Når hele gulvfladen én gang er behandlet kan du også anvende 
OliePleje til pletvis vedligeholdelse. 

OliePlejen beskytter overfladen og sikrer at trægulvet fremstår 
med et ensartet udseende uden småridser og slidmærker.

Vær opmærksom på den eksisterende oliebehandling ikke må 
være slidt ned til rent træ.

ER PLEJE IKKE NOK?
Er dit trægulv på nogle områder slidt igennem til rent træ, 
kræver det en fuldafslibning og en helt ny grundbehandling 
med Junckers GulvOlie. Læs hvordan du sliber og olierer 
dit trægulv på side 22.
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Blandingsforhold 2-4 dl til 10 liter vand.

Påføringsværktøj Flad moppe med mikrofiberklud 
eller gulvskrubbe med gulvklud.

Tørretid*
Klar til let trafik efter ca. 30-60 
minutter.
Fuldt afhærdet efter 24 timer.

Påføringsværktøj Flad bomuldsmoppe eller 
gulvklud i bomuld.

Rengøring af værktøj Straks efter brug med sæbevand.

*ved 20 °C og 50 % RF

JUNCKERS TRÆRENS

TræRens anvendes indendørs til 
grundrengøring af overflader, som er 
behandlet med bivoks, natursæbe eller olie.

Produktet fjerner snavs, fedtrester og gammel 
sæbefilm.

JUNCKERS OLIEPLEJE

OliePleje anvendes indendørs til pleje af 
olierede trægulve. Olien er hurtigtørrende, 
således at gulvet er klar til let trafik efter  
30-60 minutter. 
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Det skal du bruge:

· Junckers TræRens

· Junckers OliePleje

· En spand med lunkent vand og en  
  klud til rengøring

· En flad bomuldsmoppe eller  
  gulvklud i bomuld til påføring af  
  oliepleje

SÅDAN PLEJER DU

FØR DU GÅR IGANG
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SÅDAN PLEJER DU

1 Afrensning med TræRens
 Rengør først overfladen grundigt med TræRens   
 blandet i forholdet 2-4 dl til 10 liter varmt vand. 
 Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles  
 fugtig.

2 Påfør OliePleje
 Når gulvet er helt tørt kan du påføre OliePleje i et  
 jævnt, tyndt lag.

 Vær opmærksom på:
 · at olien tørrer meget hurtigt og arbejdsområder bør  
   derfor ikke bearbejdes for længe
 · at holde overlapning til allerede olierede arealer på  
   et minimum
 · hvis der efter tørring er pletter efter uens påføring,  
   kan der poleres med en fin nylonsvamp eller på  
   større arealer med polermaskine og polerrondel

FORETAG EVENTUELT LET AFSLIBNING AF UJÆVNHEDER
Er afrensning ikke nok, kan ujævnheder fjernes med en let 
slibning. Find yderligere vejledning på junckers.dk
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FULDAFSLIBNING & 
OLIERING
Genoplev glæden og udtrykket ved et 
nyolieret trægulv!

Et olieret trægulv er let at holde og rengøre. 
Man vil dog på et eller andet tidspunkt opleve 
at skulle fuldafslibe og oliere sit trægulv. 
Har du et ubehandlet trægulv, som skal 
olieres, finder du også gode råd her.

VI ANBEFALER PRODUKTET

HVORNÅR BØR JEG FULDAFSLIBE OG 
OLIERE?
Har du et olieret trægulv nedslidt til rent træ, kræver det lidt 
mere end almindelig pleje. Overfladen skal fuldafslibes og 
have flere lag olie for at opnå den optimale slidstyrke og hold-
barhed. Har du et ubehandlet trægulv skal overfladen tjekkes 
for urenheder før oliering.

Når du bruger Junckers GulvOlie beskytter du trægulvet og 
du tilfører gulvet glød, dybde og ikke mindst slidstyrke.

HVORFOR BØR JEG OLIERE? 

Et ubehandlet eller nyslebet trægulv kan hurtigt blive plettet 
og grimt af snavs og slid.

Med et olieret trægulv får du:

· Et trægulv med et klassisk mat udseende. Du kan også vælge    
  en af vores mange spændende farver, der understreger dit  
  hjems karakter

· Et trægulv der er nemt at holde rent med OlieSæbe

· Et trægulv, som pletvis kan friskes op med OliePleje, fx i  
  gangarealer og på særligt udsatte steder. (Dette forudsat at  
  hele gulvet én gang er behandlet med OliePleje) 

KAN MIT TRÆGULV SLIBES OG OLIERES?
Har du et massivt trægulv, vil dit trægulv kunne slibes 
flere gange end et lamelgulv, dvs. et trægulv opbygget af 
flere lag. Er du i tvivl om hvilket gulv du har eller hvorvidt 
dit gulv kan tåle at blive slebet, kan du med fordel kontakte 
gulvproducenten.



 23

UBEHANDLEDE/
AFSLEBNE GULVE

O
LIER

ED
E TR

Æ
G

U
LVE | SLIB

N
IN

G OG OLIER
IN

G

JUNCKERS GULVOLIE

GulvOlie er til indendørs grunding 
og færdigoliering af ubehandlede og 
maskinafslebne trægulve samt til 
renovering af tidligere olierede trægulve.

GulvOlie fås i 11 forskellige farver.

DANSK INDEKLIMAMÆRKNING
Et indeklimamærket produkt har gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det er 
Junckers måde at sikre sig, at der ikke er kemiske 
stoffer i produkterne, der negativt påvirker 
din luftkvalitet.

*ved 20 °C og 50 % RF

Tørretid*

16-24 timer før 
færdigbehandling.
Klar til brug 24 timer efter 
færdigbehandling.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Tildæk ikke overfladen med 
f.eks. løse eller faste tæpper før 
olien er fuldt afhærdet.

Påføringsværktøj Klud, pensel, rulle, polermaskine 
monteret med hvid nylonrondel.

Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.

DARK 
COCO

ANTRA-
CIT GRÅ SORT KIRSE-

BÆR KLAR

DRIV-
TØMMER

GRÅ
MAHOGNI NORDIC VALNØD HVID

WILD 
HAZEL
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Det skal du bruge:

· Junckers Gulvolie

· Støvsuger

· Gulvslibemaskine og kantsliber      
  med sandpapir korn 100-120

· Pensel eller rulle 

· Polérmaskine

· Grøn eller sort nylonrondel til       
  mellemslibning

· Hvid nylonrondel med fnugfri klud      
  til efterpolering

SÅDAN FULDAFSLIBER OG OLIERER DU

FØR DU GÅR IGANG
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SÅDAN FULDAFSLIBER OG OLIERER DU

1 Gulvet maskinafslibes før grundoliering
 Har du netop ludbehandlet dit gulv og ønsker at oliere,  
 springer du dette punkt over og går direkte til punkt 2.

 Før oliering skal træet være rent, tørt og fri for støv,  
 voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved   
 afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 
 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

3 Fugt træet
 Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes  
 med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god 
 oliemætning og et ensartet udseende. 
 
 Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele  
 arealet.  
 
 Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

SÅDAN GRUNDOLIERER DU

2 Opdel gulvarealet
 Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende  
 til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at  
 overlappende kanter mellem de olierede arealer ikke  
 tørrer ud under behandlingen.

Anvisning fortsættes på næste side
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LAK OVENPÅ OLIE - KAN MAN DET?

Drømmer du om udtrykket og dybden fra olieret træ, men 
også om slidstyrken en lakeret overflade giver dig? Så 
kan du faktisk både oliere dine trægulve med GulvOlie og 
efterfølgende lakere dem med GulvLak PLUS. 

· Når olien er helt tør mellemslibes med grøn sliberondel

· Fjern slibestøv ved støvsugning

· Påfør 1 lag GulvLak PLUS og lad tørre i ca. 4 timer

· Påfør derefter sidste lag lak og lad tørre til lakken er  
  fuldt afhærdet

SPECIELT OM EG
Garvesyreindholdet i denne træsort kræver ekstra 
opmærksomhed. Påfør derfor et tredje lag olie før 
lakering.

Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget 
vigtigt, at hele gulvfladen er 100 % mættet med olie 
før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for 
misfarvning.
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4 Påfør 2 lag GulvOlie ”vådt i vådt”
 Dette gøres ved først at påføre et lag olie.
 Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu et lag  
 olie.

 Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra  
 våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

 Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien 
 stadig er våd, poleres overfladen let med   
 polermaskine monteret en hvid nylonrondel.

 Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri  
 klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat  
 overflade.

 Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil  
 efterlade skjolder på overfladen.

 Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

SÅDAN FÆRDIGBEHANDLER DU

1 Mellemslib trægulvet med polérmaskine påmonteret  
 grøn eller sort nylonrondel

2 Fjern slibestøv med støvsuger

3  Påfør et tyndt lag GulvOlie til overfladen er mættet

4  Polér med en ren klud til gulvet føles tørt.  
 Olie, som ikke er absorberet, skal være fjernet senest  
 30 min efter påføring



28

RENGØRING & PLEJE 
ludbehandlede trægulve
Hvordan du rengør og plejer dit 
ludbehandlede trægulv, afhænger af 
overfladebehandlingen. 

Har du et ludbehandlet trægulv, vil det altid 
være færdigbehandlet med enten sæbe, lak 
eller olie. 

HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE & PLEJE?

Den nemme del af rengøringen foregår med en blød kost eller 
en støvsuger. Sørg for at mundstykket er med blød børste.

Indimellem skal der også en gulvvask til. Når gulvet trænger 
til en vask, skal du kigge på hvilken overfladebehandling der er 
lagt ovenpå ludbehandlingen.

Hvordan du bedst rengør og plejer dit ludbehandlede trægulv, 
afhænger af hvilken overflade det har.

RENGØRING AF LUDBEHANDLEDE TRÆGULVE
Er dit ludbehandlede trægulv sæbehandlet, finder du 
vejledning på side 30.

Er dit ludbehandlede trægulv olieret, finder du vejledning på 
side 16.

Er dit ludbehandlede trægulv lakeret, finder du vejledning på 
side 4.

PLEJE AF LUDBEHANDLEDE TRÆGULVE
Er dit ludbehandlede trægulv sæbehandlet, finder du 
vejledning på side 34.

Er dit ludbehandlede trægulv olieret, finder du vejledning 
på side 18.

Er dit ludbehandlede trægulv lakeret, finder du vejledning 
på side 6.
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DERFOR BØR DU RENGØRE OG PLEJE DIT LUDBEHANDLEDE 
TRÆGULV

Som alle andre trægulve, kræver et ludbehandlet trægulv 
også rengøring, så det bevarer sit flotte udseende og får en 
længere holdbarhed. Korrekt rengøring og pleje bevarer dit 
trægulv flot og lyst.
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LUDBEHANDLING
trægulve
Et smukt, lyst og ludbehandlet trægulv kan 
gøre underværker for et rum, som nemt kan 
komme til at fremstå både større og lysere 
efter endt behandling. Ludbehandling er et 
populært valg, hvis man har et trægulv i en lys 
træsort. Lud hæmmer træets gulningsproces, 
så det bevarer sit lyse udseende længere.

VI ANBEFALER PRODUKTET

DERFOR SKAL DU LUDBEHANDLE

Hvis du ønsker at bevare træets lyse udseende, er Junckers 
Lud et godt valg. 

Junckers Lud anvendes som udgangspunkt på nåletræsgulve 
af fyr og gran. Men også ældre afslebne massive trægulve af 
bøg og ask kan ludbehandles. 

Egetræsgulve kan ikke ludbehandles, da garvesyreindholdet i 
denne træsort kan medføre misfarvning af gulvet.

Når du bruger Junckers Lud begrænser du træets naturlige 
gulningsproces og fremhæver træets struktur.

En ludbehandling kan ikke stå alene. Derfor skal dit gulv efter-
behandles, når det er tørt.

Du kan efterbehandle dit ludbehandlede trægulv med 
Junckers NaturSæbe og alternativt kan overfladen lakeres 
med en af Junckers vandbaserede lakker eller olieres med 
GulvOlie. 

JEG ØNSKER AT FÆRDIGBEHANDLE MED

· Junckers GulvLak, se side 12
· Junckers GulvOlie, se side 24
· Junckers NaturSæbe, se side 40

OVERVEJ FÆRDIGBEHANDLING
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*ved 20 °C og 50 % RF

JUNCKERS LUD

Lud er et indendørs produkt til 
hvidpigmentering af ubehandlede eller 
afslebne træoverflader af ask, bøg og 
nåletræ.

Tørretid* 6 timer.

Påføringsværktøj Flad moppe, pensel eller rulle.

Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.

KAN MIT TRÆGULV SLIBES OG LUDBEHANDLES?
Har du et massivt trægulv, vil dit gulv kunne slibes flere 
gange end et lamelgulv. 

Er du i tvivl om hvilket gulv du har eller hvorvidt dit gulv 
kan tåle at blive slebet og ludbehandlet, kan du med fordel 
kontakte gulvproducenten. 
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Det skal du bruge:

· Junckers Lud

· Sandpapir korn 100-120

· Støvsuger

· Rondelsliber monteret med sort gulvrondel eller      
  slibenet korn 180-220

· Plastspand og plastikposer

· Flad moppe, pensel eller rulle

SÅDAN SLIBER OG LUDBEHANDLER DU

1 Inden ludbehandling
 Gulvet skal være maskinafslebet eller   
 ubehandlet. 
 Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, 
 voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder 
 fjernes ved afslibning i træfibrenes retning 
 med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes  
 ved støvsugning.

FØR DU GÅR IGANG

2 Opnå et ensartet resultat
 For at sikre et ensartet resultat anbefales det at  
 tømme produktet over i en plastspand.  
 Omrør med jævne mellemrum.

4 Lad overfladen tørre i minimum 6 timer

3 Påføring
 Påfør lud i et jævnt og ensartet lag i træets 
 længderetning. Overfladen skal mættes, men hold 
 øje med at gulvet absorberer luden.  
 Ikke absorberet lud påvirker træet og kan   
 medføre fugtskade, der bl.a. kan vise sig i form af  
 små revner i overfladen. 

5 Mellemslibning
 Slib herefter overfladen let med rondelsliber 
 monteret med sort gulvrondel eller slibenet i korn  
 180-220 og fjern slibestøv ved støvsugning. 
 
 Aftør gulvet med en klud hårdt opvredet i rent   
 vand.  
 
 Når gulvet er helt tørt kan du færdigbehandle med  
 Junckers lak, olie eller sæbe.
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RENGØRING 
sæbebehandlede trægulve
Har du et sæbebehandlet trægulv kan du 
nemt rengøre dit gulv. En behandling med 
Junckers NaturSæbe svarer i praksis til at 
vaske og pleje gulvet på samme tid. Junckers 
NaturSæbe lukker træets porer, og giver 
dermed gulvet en let beskyttelse mod smuds 
og væskeindtrængning.

HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE?

Et sæbebehandlet trægulv skal behandles med jævne 
mellemrum, da beskyttelsen aftager med tiden. 

Når du vasker gulvet, er det vigtigt at du vrider moppen eller 
gulvkluden godt op, så du ikke efterlader søer af vand. Det kan 
de færreste trægulve klare.

VI ANBEFALER PRODUKTET

Ved brug af Junckers NaturSæbe plejer og beskytter du dit 
trægulvs overflade.
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DERFOR BØR DU RENGØRE DIT SÆBEBEHANDLEDE TRÆGULV

Vil du holde dit sæbebehandlede gulv smukt i mange år, er 
det vigtigt du bruger NaturSæbe jævnligt, da beskyttelsen 
aftager med tiden.

JUNCKERS NATURSÆBE

NaturSæbe er specielt udviklet til 
regelmæssig rengøring af sæbe- og 
oliebehandlede trægulve samt til beskyttelse 
af ludbehandlede overflader.

NaturSæbe fås i 3 forskellige farver.

Blandingsforhold ¼ dl til 5 liter varmt vand.

Påføringsværktøj Flad bomuldsmoppe eller 
gulvklud i bomuld.

NATUR HVID EXTRA
HVID
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Det skal du bruge:

· Junckers NaturSæbe

· Kost eller Støvsuger

· Flad bomuldsmoppe eller gulvklud i bomuld

· Rengøringsspand

SÅDAN RENGØR DU

1 Fej eller støvsug gulvet, så overfladen er fri for  
 løse urenheder.

FØR DU GÅR IGANG

2 Ryst emballagen grundigt før opblanding med  
 vand. Bland 1/4 dl NaturSæbe med 5 liter varmt  
 vand.

3 Vask overfladen i gulvets og træfibrenes   
 længderetning
 Brug altid en hårdt opvredet gulvklud eller   
 bomuldsmoppe.

 Husk, at et trægulv ikke tåler iblødsætning, og   
 opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at  
 undgå fugtskade. 

 Er gulvet meget beskidt kan man med fordel   
 arbejde med to spande. Én spand til sæbevand og  
 èn spand til at vride kludden op i.

 Særligt vanskelige pletter kan fjernes med   
 Junckers TræRens.
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SÆBEBEHANDLING
trægulve
Trægulve er smukke, naturlige og et populært 
gulvvalg. Trægulve har desuden den fordel, at 
de har lang levetid, hvis de behandles korrekt. 
Det er vigtigt, at et trægulv får en eller anden 
form for overfladebehandling således at træet 
beskyttes. 

VI ANBEFALER PRODUKTET

HVAD VIL DET SIGE AT SÆBEBEHANDLE 
SIT TRÆGULV?

Det er populært at sæbebehandle sit trægulv. Hvis du ønsker 
at sæbebehandle et nyt eller afslebet trægulv, skal du overveje 
at ludbehandle det først med Junckers Lud. En ludbehandling 
vil bidrage til at bevare træets lyse udseende.  
Sæbebehandlingen vil lukke træets porer og give gulvet en let 
beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning. 

Hvilke trægulve tåler sæbehandling?
De bedste resultater opnås på nåletræsgulve af fyr og gran.
Sæbebehandling anbefales ikke på nyere parketgulve. Disse 
tåler ikke altid denne form for vandpåvirkning

Ved brug af Junckers NaturSæbe plejer og beskytter du dit 
trægulvs overflade.
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DERFOR SKAL DU GIVE DIT TRÆGULV EN SÆBEBEHANDLING
Sæbe giver et flot mat udseende og så er det nemt at 
vedligeholde, da genbehandling og rengøring er det 
samme: Trægulvet skal blot vaskes med NaturSæbe.

JUNCKERS NATURSÆBE

NaturSæbe er specielt udviklet til 
regelmæssig rengøring af sæbe- og 
oliebehandlede trægulve samt til beskyttelse 
af ludbehandlede overflader.

NaturSæbe fås i 3 forskellige farver.

Blandingsforhold 1 liter til 10 liter varmt vand.

Påføringsværktøj Flad bomuldsmoppe eller  
gulvklud i bomuld.

NATUR HVID EXTRA
HVID



40

Det skal du bruge:

· Junckers NaturSæbe

· Kost eller støvsuger

· Rengøringsspand

· Flad bomuldsmoppe eller gulvklud i bomuld

SÅDAN SÆBEBEHANDLER DU

1 Er gulvet netop blevet ludbehandlet skal   
 overfladen være helt tør før du går i gang.
 Fej eller støvsug gulvet, så overfladen er fri for  
 løse urenheder.

FØR DU GÅR IGANG

2 Ryst emballagen grundigt før opblanding med  
 vand. Bland 1 liter NaturSæbe med 10 liter  
 varmt vand.

 For at mætte træet, vaskes gulvet tre gange i  
 løbet af to dage.

3 Vask overfladen i gulvets og træfibrenes   
 længderetning
 Brug altid en hårdt opvredet gulvklud eller   
 bomuldsmoppe. 
 
 Husk, at et trægulv ikke tåler iblødsætning og   
 opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at  
 undgå fugtskade. 
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BORDPLADER
olie
Er din træbordplade blevet slidt og trænger til 
en makeover? Så kan en slibning og oliering 
af bordpladen være den perfekte løsning, 
så du igen kan få den flotteste bordplade. 
Samtidig er det en nem og rimelig billig måde 
at forny din indretning på.

VI ANBEFALER PRODUKTET

HVORFOR BØR JEG OLIERE?

Når du olierer din træbordplade, får du et flot og naturligt 
udseende, hvor træets årer og struktur fremstår tydeligt. En af 
fordelene ved en olieret bordplade er, at den nem at rengøre og 
pleje.

Junckers Rustik BordpladeOlie beskytter dine bordplader af 
træ og giver dig samtidig en smuk og stærk overflade.

KOMMER DIN BORDPLADE I DIREKTE KONTAKT MED FØDEVARER?
Så skal du anvende Junckers Køkken BordpladeOlie. 
Junckers KøkkenbordpladeOlie er specialudviklet til 
oliebehandling af køkkenborde, skærebrætter og andet 
træværktøj der er i kontakt med fødevarer. Se side 48.
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JUNCKERS RUSTIK BORDPLADEOLIE

Et indendørs olieprodukt til grunding og 
færdigoliering af ubehandlede eller afslebne 
bordplader af træ.

Anbefales også som opfrisker ved lettere slid.

Fås i 10 fantastiske farver.
En klar olie giver træet en dyb og varm glød.  
Farven Nordic bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter. 
Nordic anbefales ikke til mørke træsorter. 
Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets 
naturlige årestruktur.

DANSK INDEKLIMAMÆRKNING
Et indeklimamærket produkt har gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det er 
Junckers måde at sikre sig, at der ikke er kemiske 
stoffer i produkterne, der negativt påvirker 
din luftkvalitet.

DARK COCO
ANTRACIT 

GRÅ SORT KIRSEBÆRKLAR

DRIVTØMMER
GRÅ

MAHOGNI NORDIC VALNØD HVID

*ved 20 °C og 50 % RF

Tørretid*
16-24 timer før genbehandling.
Klar til brug 24 timer efter 
færdigbehandling.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påføringsværktøj Klud, pensel, rulle eller svamp.

Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.



44

Det skal du bruge:

· Junckers Rustik BordpladeOlie

· Sort eller rød slibesvamp

· Støvsuger

· Hvid polérsvamp

· Fnugfri klud, pensel eller rulle

GRUNDOLIERING
UBEHANDLEDE/AFLSEBNE 
BORDPLADER

FØR DU GÅR IGANG
Vær opmærksom på, at alle 
udskæringer, kanter og bagsider 
på en ny ubehandlet bordplade 
skal påføres rigelige mængder olie 
inden montering. Det modvirker 
risiko for krumning af bordpladen.
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1 En ren og tør overflade 
 Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks,  
 polish og sæberester. Mindre urenheder fjernes ved  
 afslibning i træfibrenes retning med sort eller rød  
 slibesvamp. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

2 Fugt træets overflade
 Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes  
 med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god 
 oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at  
 overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet.  
 Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles  
 fugtig.

4 Fordel olien
 Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra  
 våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

3 Påfør 2 lag olie "vådt i vådt"
 Dette gøres ved først at påføre 1 lag olie.   
 Vent i maksimalt 30 minutter og mens første lag stadig  
 er fugtigt, påfør endnu et lag olie.

5 Overfladen poleres
 Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien  
 stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid  
 polérsvamp.

6 Fjern overskydende olie
 Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri  
 klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat  
 overflade. Områder med indtørret olie, der ikke er  
 absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

 Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.
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Det skal du bruge:

· Junckers Rustik BordpladeOlie

· Sort eller rød slibesvamp

· Klud til rengøring

· Ren fnugfri klud

FÆRDIGOLIERING

FØR DU GÅR IGANG

HOLD DIN TRÆBORDPLADE FRISK OG FLOT LÆNGERE
Har din bordplade ikke behov for at blive slebet ned til rent 
træ, men trænger den blot til en opfriskning, så gøres 
dette let ved at følge denne anvisning for "Færdigoliering". 

Sørg blot for at rense din bordplade grundigt med 
Junckers TræRens. Blandingsforhold: 1-2 dl til 5 liter 
varmt vand. Husk at overfladen skal være helt tør før du 
olierer.
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1 Mellemslib med sort eller rød slibesvamp og fjern  
 slibestøv

2 Påfør olie
 Påfør 2 tynde lag olie til overfladen er mættet, og  
 polér med en ren klud til overfladen føles tør.

3 Fjern overskydende olie
 Olie, som ikke er absorberet, skal være fjernet senest  
 30 minutter efter påføring.
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KØKKENBORDPLADER
olie
Oliering af dit køkkenbord er nødvendigt for 
at holde en god køkkenhygiejne og en smuk 
bordplade. 

Når du jævnligt behandler dit køkkenbord 
med olie, beskytter du træet mod snavs, 
pletter og ridser.

VI ANBEFALER PRODUKTET

HVORFOR KØKKEN BORDPLADEOLIE?

Din sundhed og høj kvalitet er vigtig for os. Vi arbejder derfor 
konstant på at optimere vores produkter og tilbyder derfor 
også en olie, der er egnet til kontakt med fødevarer.

Vælg Junckers Køkken BordpladeOlie, hvis du:

· arbejder med eller lægger madvarer direkte på bordpladen

· anvender skærebrætter eller andre træredskaber af træ

Junckers Køkken BordpladeOlie er specielt udviklet til 
kontakt med fødevare. Fødevarer kommer uundgåeligt i 
kontakt med materialer og overflader i vores køkken og 
Junckers Køkken BordpladeOlie sikrer:

· at olien ikke afgiver stoffer til fødevarer i en mængde, der   
  kan påvirke din sundhed

· at olien ikke påvirker fødevarers smag, lugt eller farve
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*ved 20 °C og 50 % RF

JUNCKERS KØKKEN BORDPLADEOLIE

Et indendørs olieprodukt der tilfører træet 
en vand- og smudsafvisende overflade. 

KONTAKT MED FØDEVARER
Køkken BordpladeOlie overholder EU's ramme-
forordning 1935/2004, der specificerer krav til kontakt 
med fødevarer. Det betyder, at olien kan anvendes til 
køkkenborde, skærebrætter og andet træværktøj, der 
kommer i berøring med fødevarer

Tørretid*

16-24 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Tildæk ikke eller placer 
genstande på overfladen før 
olien er fuldt afhærdet.

Påføringsværktøj Fnugfri klud, pensel eller rulle.

Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.

ØNSKER DU EN FARVET OVERFLADE?
Vil du oliere med en farvet olie er dette også en mulighed. 
Brug her Rustik BordpladeOlie i den ønskede farve, se side 
42.

Du skal blot huske at færdigoliere din køkkenbordplade 
med Køkken BordpladeOlie.
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Det skal du bruge:

· Junckers Køkken BordpladeOlie

· Rød eller sort slibesvamp

· Klud til rengøring

· Hvid polérsvamp

· Fnugfri klud, pensel eller rulle

SÅDAN OLIERER DU
UBEHANDLEDE/AFSLEBNE 
BORDPLADER

FØR DU GÅR IGANG
Vær opmærksom på, at alle 
udskæringer, kanter og bagside 
på en ny ubehandlet bordplade 
skal påføres rigelige mængder olie 
inden montering. Det modvirker 
risiko for krumning af bordpladen.
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1 En ren og tør overflade 
 Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks,  
 polish og sæberester. Mindre urenheder kan fjernes  
 ved afslibning i træfibrenes retning med rød eller sort  
 slibesvamp. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

2 Fugt træets overflade
 Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes  
 med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god 
 oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at  
 overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet.  
 Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles  
 fugtig.

4 Fordel olien
 Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra  
 våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

3 Påfør 2 lag olie "vådt i vådt"
 Dette gøres ved først at påføre et lag olie. Vent i   
 maksimalt 30 minutter og mens første lag stadig er  
 fugtigt, påfør endnu et lag olie.

5 Overfladen poleres
 Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien  
 stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid  
 nylonsvamp.

6 Fjern overskydende olie
 Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri  
 klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat  
 overflade. Områder med indtørret olie, der ikke er  
 absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

 Lad tørre til olien er fuldt afhærdet, før produktet  
 kommer i kontakt med fødevarer.
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Det skal du bruge:

· Junckers TræRens

· Junckers Køkken BordpladeOlie

· Sort slibesvamp

· Klud til rengøring

· Fnugfri klud, pensel eller rulle

SÅDAN PLEJER DU

FØR DU GÅR IGANG
Har din køkkenbordplade ikke 
behov for at blive slebet ned til 
rent træ, men blot trænger til en 
opfriskning, så gøres dette let 
ved pleje af træet. 
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1 Rengør overfladen 
 Rengør først overfladen grundigt med TræRens   
 blandet i forholdet 1-2 dl til 5 liter varmt vand. Lad  
 herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

2 Mellemslib med sort nylonsvamp fjern slibestøv ved  
 aftørring med fugtig klud

3 Påfør 1 tyndt lag Køkken BordpladeOlie
 

4 Polér med ren fnugfri klud til et ensartet udseende  
 opnås
 Ikke absorberet olie fjernes senest 30 minutter efter  
 påføring.

5 Lad olien tørre
 Vent til olien er fuldt afhærdet, før produktet   
 kommer i kontakt med fødevarer.
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MØBLER
olie, lak & bivoks
Forny dine møbler og andet interiør af træ!

Du kan sagtens forny dine træmøbler på en 
let og billig måde. I stedet for at købe nyt, kan 
du selv - med bæredygtighed for øje - give 
dine gamle møbler nyt liv. 

OLIE, LAK ELLER BIVOKS?

Inden du går i gang med at behandle dine træmøbler, kan du 
overveje om du ønsker en ny flot farve til dine møbler eller at 
behandle dem med den eksisterende overfladebehandling. 

Hos Junckers finder du både MøbelLak og MøbelOlie, der 
begge er Indeklimamærket samt Junckers Bivoks; et miljø-
venligt produkt baseret på naturlig voks og olie.

JUNCKERS MØBELOLIE

MøbelOlie tilfører træet en dyb glød og du får en blød, naturlig 
overflade, der er holdbar og let at holde. 

JUNCKERS MØBELLAK
MøbelLak får dine møbler til at fremstå glansfuldt, let skin-
nende og giver samtidig en stærk og meget holdbar overflade. 

MøbeLak fås både som en vandbaseret lak og en oliebase-
ret lak. Oliebaseret MøbelLak tilfører træet patina og dybde. 
Vandbaseret MøbelLak er hurtigtørrende og bevarer i nogen 
grad træets lyse udseende. Se mere på side 58.

JUNCKERS BIVOKS

Bivoks giver træets overflade en let beskyttelse mod smuds 
og væskeindtrængning. Oliedelen trænger ned og mætter 
træet, mens voksen forbliver i overfladen og giver den ønskede 
beskyttelse. Se mere på side 62.

VI ANBEFALER PRODUKTERNE
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JUNCKERS MØBELOLIE

MøbelOlie anvendes indendørs til overfladebehandling af 
ubehandlede og tidligere olierede møbler af træ.

Olien tilfører træet en vand- og smuds-
afvisende overflade. 

Fås i 10 fantastiske farver.

DANSK INDEKLIMAMÆRKNING
Et indeklimamærket produkt har gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det er 
Junckers måde at sikre sig, at der ikke er kemiske 
stoffer i produkterne, der negativt påvirker 
din luftkvalitet.

DARK COCO
ANTRACIT 

GRÅ SORT KIRSEBÆRKLAR

DRIVTØMMER
GRÅ

MAHOGNI NORDIC VALNØD HVID

*ved 20 °C og 50 % RF

Tørretid*

16-24 timer før genbehandling.
Klar til brug 24 timer efter 
færdigbehandling.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Tildæk ikke overfladen før olien 
er fuldt afhærdet

Påføringsværktøj Klud, pensel eller rulle.

Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.
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Det skal du bruge:

· Junckers MøbelOlie

· Rød eller sort slibesvamp

· Støvsuger

· Hvid polérsvamp

· Fnugfri klud, pensel eller rulle

SÅDAN OLIERER DU
UBEHANDLEDE/AFLSEBNE OVERFLADER

1 En ren og tør overflade
 Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish  
 og sæberester. Mindre urenheder kan fjernes ved  
 afslibning i træfibrenes retning med rød eller sort  
 slibesvamp.
 Slibestøv fjernes ved støvsugning.

FØR DU GÅR IGANG

2 Fugt træets overflade
 Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med  
 en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning  
 og et ensartet udseende. 
  
 Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele  
 arealet.  
 
 Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

3 Påfør 2 lag olie "vådt i vådt"
 Dette gøres ved først at påføre et lag olie. Vent i   
 maksimalt 30 minutter og mens første lag stadig er  
 fugtigt, påfør endnu et lag olie.

 Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra  
 våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

GRUNDOLIERING

4 Overfladen poleres
 Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien  
 stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid  
 polérsvamp.

5 Fjern overskydende olie
 Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri  
 klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat  
 overflade. Områder med indtørret  olie, der ikke er  
 absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

 Lad tørre i 16-24 timer før færdigoliering. 
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1 Mellemslib med rød eller sort nylonsvamp og   
 fjern slibestøv

2 Påfør 2 tynde lag olie til overfladen er mættet

3 Poler med en ren klud til overfladen føles tør
 Olie, som ikke er absorberet skal være fjernet   
 senest 30 minutter efter påføring.

FÆRDIGOLIERING

HOLD DINE MØBLER FRISKE OG FLOTTE LÆNGERE
Har dit møbel ikke behov for at blive slebet ned til rent træ, 
men trænger det blot til en opfriskning, så gøres dette let 
ved at følge denne anvisning for "Færdigoliering". 

Sørg blot for at rense dit møbel grundigt med TræRens. 
Blandingsforhold: 1-2 dl til 5 liter varmt vand. Husk at 
overfladen skal være helt tør før du olierer.
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*ved 20 °C og 50 % RF

JUNCKERS MØBELLAK

Anvendes indendørs til lakering af møbler, 
bordplader og andre overflader af træ. Velegnet 
til afslebne, ubehandlede samt tidligere 
lakerede overflader.

Hurtigtørrende og bevarer træets lyse 
udseende. 

Fås både som vandbaseret og oliebaseret lak. 

Fås i glansgraderne Mat og Halvblank

Tørretid*
Vandbaseret: Ca. 4 timer.
Oliebaseret: Ca. 6 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.

Påføringsværktøj Lakpensel eller lakrulle.

Rengøring af værktøj Straks efter brug med sæbevand.
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DANSK INDEKLIMAMÆRKNING
Et indeklimamærket produkt har gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det er 
Junckers måde at sikre sig, at der ikke er kemiske 
stoffer i produkterne, der negativt påvirker 
din luftkvalitet.

LAK OVENPÅ OLIE - KAN MAN DET?

Drømmer du om udtrykket og dybden fra olieret træ, 
men også om slidstyrken en lakeret overflade giver dig? 
Så kan du faktisk både oliere dine træmøbler med enten 
MøbelOlie eller Rustik BordpladeOlie og efterfølgende 
lakere dem. 

Det er vigtigt at du benytter Junckers MøbelLak 
Vandbaseret til overlakering!

Find guide til oliering på side 54 og til lakering på næste 
side.
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Det skal du bruge:

· Junckers MøbelLak Oliebaseret eller Vandbaseret

· Sandpapir korn 150-180

· Støvsuger

· Klud til rengøring

· Pensel eller rulle

SÅDAN LAKERER DU
UBEHANDLEDE/AFSLEBNE OVERFLADER

1 En ren og tør overflade
 Overfladen skal være ren, tør og fri for støv,   
 voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder   
 fjernes ved afslibning i træfibrenes retning.   
 
 Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen   
 tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

FØR DU GÅR IGANG

2 Påfør 1 lag lak og lad tørre

3 Slib med sandpapir korn 150-180
 Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen   
 aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

4 Afslut med at overlakere overfladen yderligere   
 1-2 gange
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1 Rengør overfladen
 For at opløse gamle sæberester afvaskes   
 overfladen først med LakRens Supreme.

2 Mellemslib derefter med sandpapir korn 180-220
 Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen   
 aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

3 Påfør 1 lag lak og lad tørre

Det skal du bruge:

· LakRens Supreme

· Junckers MøbelLak Oliebaseret eller Vandbaseret

· Sandpapir korn 180-220

· Støvsuger

· Klud til rengøring

SÅDAN LAKERER DU 
TIDLIGERE LAKEREDE OVERFLADER

FØR DU GÅR IGANG

HUSK VEDHÆFTNINGSTEST FØR LAKERING
Det er altid en god ide at tjekke om lakken kan hæfte på 
den eksisterende lak, før du går i gang.

Sådan udføres en vedhæftningstest:
Lakér et lille område 2 gange med 4 timers mellemrum. 
Efter tørring i 24 timer kontrolleres områdernes 
vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. 
Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan 
hele møblet lakeres. 

Hæfter lakken ikke, må møblet fuldslibes. Følg da 
anvisningen for "ubehandlede/afslebne overflader".
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HOLD DINE MØBLER FRISKE OG FLOTTE LÆNGERE
Har dine møbler ikke behov for at blive slebet ned til rent træ, 
men trænger de blot til en opfriskning, så sørg blot for at rense 
dit møbel grundigt med Junckers TræRens. 
Blandingsforhold: 1-2 dl til 5 liter varmt vand. 

Følg da anvisningen til højre fra punkt 2.

Husk overfladen skal være helt tør før du påfører Bivoks.

Tørretid* Ca. 2 timer

Påføringsværktøj Fnugfri bomuldsklud.

JUNCKERS BIVOKS

Bivoks er et miljøvenligt produkt baseret på 
naturlig voks, naturlig olie og har et VOC-ind-
hold = 0. Du kan anvende Bivoks indendørs på 
ubehandlede eller afslebne træmøbler.

En voksbehandling giver træets overflade en 
let beskyttelse mod smuds og væske-
indtrængning. 

På lysere træsorter tilføres træet en gylden 
glød. Ved polering opnås en mat til halv-
blank overflade. Bivoks kan anvendes på alle 
træsorter.

*ved 20 °C og 50 % RF
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Det skal du bruge:

· Junckers Bivoks

· Sandpapir korn 180-240

· Støvsuger

· Klud til rengøring

· Hvid polérsvamp eller hvid polérskive

· Fnugfri bomuldsklud

SÅDAN GØR DU

FØR DU GÅR IGANG

1 Overfladen skal være ren, tør og fri for støv,   
 voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder   
 fjernes ved afslibning i træfibrenes retning.   
 
 Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen   
 tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

2 Før påføring anbefales det at afprøve produktet på en   
 ikke synlig del af møblet.
 Anvend en fnugfri bomuldsklud og påfør voks i et jævnt,  
 tyndt lag med cirkulære bevægelser

3 Efter bearbejdning i ca. 15-20 minutter kan overfladen  
 efterpoleres med en hvid polersvamp eller maskinelt  
 med hvid polereskive påsat en boremaskine.  

4 Hvis der efterfølgende er overskydende voks fjernes  
 dette med en ren fnugfri klud, så overfladen kommer til  
 at fremstå med ensartet glans.
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LOFTER & PANELER
hvidpigmentering/ 
maling
Vil du gerne friske dine lofter eller paneler 
op med en dækkende hvid panelmaling eller 
blot hvidpigmentere dem, så anbefaler vi du 
bruger Junckers ProfilLud.

HVORFOR MALE

Vil du holde dine lofter og paneler lyse eller helt hvide, er det 
en god idé at anvende Junckers ProfilLud, der beskytter dine 
lofter og paneler mod snavs og gulning forårsaget af  
UV-belysning.

HVOR TIT SKAL JEG MALE?
Der er ingen regel for hvor tit du bør male dine lofter og 
paneler. Det er et spørgsmål om temperament. Et råd kan 
være at når dine lofter begynder at gulnes er det tid til en 
behandling.
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JUNCKERS PROFILLUD

ProfilLud er en indendørs maling til lysning 
af gulnede vægge- og loftpaneler.

Fås i 3 forskellige farver.

Vælg hvid eller ekstra hvid, når træets 
naturlige årestruktur fortsat skal være 
synlig. Vælg dækkende hvid, hvis træet 
fuldstændig skal dækkes med farve.

HVID EKSTRA 
HVID

DÆKKENDE
HVID

*ved 20 °C og 50 % RF

Tørretid* Ca. 1 time.
Fuldt afhærdet efter 1 uge.

Påføringsværktøj Langskaftet pensel i profilets 
bredde.

Rengøring af værktøj Straks efter brug med
sæbevand.
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Det skal du bruge:

· Junckers ProfilLud

· Sandpapir korn 100-120

· Støvsuger eller kost

· Langskaftet pensel i profilets bredde

SÅDAN MALER DU

1 En ren og tør overflade
 Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv,   
 voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder   
 fjernes ved afslibning i træfibrenes retning  
 korn 100-120.

FØR DU GÅR IGANG

2 Påfør ProfilLud
 Fej eller støvsug overfladen grundigt før du går i   
 gang. Omrør produktet grundigt før brug.

 Påfør et jævnt lag ProfilLud i træets længderetning 
 på maksimalt 1-3 brædder af gangen. 
 
 Gennemstryg mens overfladen stadig er våd. 

 Hvid og Ekstra Hvid: Hvis der ønskes et mere   
 hvidpigmenteret udtryk, gentages behandlingen.
 ProfilLud Dækkende Hvid SKAL påføres 2 gange   
 for at dække træet helt.

 Vær opmærksom på, at hvis overfladen ikke   
 tidligere er behandlet og fremtræder meget   
 gulnet kan der forekomme gennemslag af   
 farvestoffer fra nikotin, sod etc.

 Specielt om Dækkende Hvid:
 Hvis overfladen indeholder mange synlige   
 knaster, hvor der kan være risiko for 
 gennemslag fra harpiks, anbefales det før   
 påføring at behandle knasterne med en knastelak.
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HAVEMØBLER 
rengøring og behandling
Lad os hjælpe dig med, at passe godt på dine 
havemøbler - Så du har glæde af dem i mange 
år. 

For at bevare dine havemøbler og give dem et 
frisk udseende, er det en god ide med jævne 
mellemrum at pleje dem.

ANBEFALING AF PRODUKTER

HVORNÅR BØR JEG RENSE OG PLEJE?

Hvornår du skal pleje dine havemøbler vil variere alt efter
hvilket materiale dine havemøbler er lavet af, om dine 
havemøbler står ude hele året, hvor meget du bruger dem osv.

En god tommelfingerregel er, at når vand fra fx regn begynder 
at sive ned i træet på dine træhavemøbler, så er det på tide 
med en afrensning og oliering eller imprægnering. Er dine 
havemøbler begyndt at se misfarvet ud, så er det også ved at 
være tid til en afrensning og oliering eller imprægnering.

HAVEMØBLER AF TRÆ

Havemøbler af træ har godt af, at blive renset med Junckers 
Havemøbel- og TerrasseRens og olieret med Junckers 
HavemøbelOlie med jævne mellemrum, så træet bevarer sin 
styrke. Olien giver samtidig træet et frisk udseende. 

Junckers HavemøbelOlie beskytter træet mod solens UV-
stråler, kan anvendes på både ubehandlede og tidligere  
oliebehandlede overflader og så forebygger det samtidig 
fugtindtrængning i træet.

HAVEMØBLER AF POLYRATTEN, PLAST ELLER ANDEN NON-WOOD 
MATERIALE 

Er dine havemøbler af polyrattan, plast eller en helt tredje type 
non-wood materiale, er det ligeledes en god ide, at hjælpe 
havemøblerne med at holde sig flotte længere.

Junckers Polyrattan produkter fjerner effektivt snavs, fedt og 
belægninger fra overfladen. De giver møblerne en vand-
skyende, smuds- og fedtafvisende overflade og forebygger 
overfladebelægninger, så havemøblerne kan holde sig flotte 
længere.
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JUNCKERS HAVEMØBEL- & TERRASSERENS

Anvendes til afrensning af snavs, fedt, 
misfarvninger og overfladebelægninger på 
udendørs træoverflader.

JUNCKERS HAVEMØBEOLIE

Træolie til udendørs brug. Kan anvendes på 
nåletræ og hårdttræ, dog ikke lærk og eg.

Fås i 4 forskellige farver.

Blandingsforhold  2 dl til 1 liter vand.

Tørretid* Mindst 24 timer inden
oliebehandling.

Påføringsværktøj Børste eller skrubbe med 
naturfibre.

SORT NYATOH TEAK NATUR

Tørretid*
24-48 timer mellem hver 
behandling.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påføringsværktøj Pensel.

Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.

*ved 20 °C og 50 % RF
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Tørretid* 2 timer.

Påføringsværktøj Klud, blød børste eller svamp.

Tørretid* 1 time.

*ved 20 °C og 50 % RF

JUNCKERS POLYRATTAN RENS

PolyRattan Rens anvendes til rengøring af 
alle typer polyrattan havemøbler, polyrattan 
havehegn og andre typer udendørs non-wood 
overflader.

Rengøringsmidlet fjerner effektivt snavs, fedt 
og belægninger fra overfladen.

JUNCKERS POLYRATTAN IMPRÆGNERING

PolyRattan Imprægnering anvendes til 
overfladebeskyttelse af alle typer polyrattan 
havemøbler, polyrattan havehegn og andre 
typer udendørs non-wood overflader.

Giver møblerne en vandskyende, smuds- og 
fedtafvisende overflade. Samtidig forebygges 
overfladebelægninger.
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Det skal du bruge:

· Junckers HaveMøbel- og   
  TerrasseRens

· Junckers HavemøbelOlie

· Børste eller skrubbe med     
  naturfibre

· Rindende vand

· Pensel

· En ren, tør klud

SÅDAN BEHANDLER DU
HAVEMØBLER AF TRÆ

FØR DU GÅR IGANG
Arbejd i skygge. Udendørs 
træpleje skal altid påføres og 
tørre i skygge. Direkte sollys 
og stærk varme forringer 
behandlingen.
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2 Benyt HaveMøbel- og TerrasseRens
 Omryst produktet grundigt før brug og bland med  
 varmt vand; 2 dl Havemøbel- og TerrasseRens til  
 1 liter vand.

4 Afslut behandlingen
 Slut af med at spule træoverfladen med rindende  
 vand, mens der skrubbes med en ren børste.

 Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.

3 Fordel opløsningen
 Fordel opløsningen med en børste eller skrubbe og  
 lad virke 5-20 minutter. Skrub herefter overfladen  
 grundigt. 
 Vær opmærksom på at træet ikke må tørre ud, mens  
 behandlingen står på og at undgå kontakt til   
 aluminiumsoverflader og glas.

5 Påfør olien
 Overfladen skal være helt tør før oliering. 
 Med pensel påføres overfladen et jævnt og 
 dækkende lag olie. 

 Hold øje med at olien står blank/våd og fordel 
 den fra våde til tørre områder, hvor olien er 
 absorberet. Overfladen må ikke tørre ud, da dette 
 vil efterlade skjolder.

6 Overskydende olie tørres væk
 Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende  
 olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker   
 med en  ren, tør klud.

 Gentag olieringen efter minimum et døgn.

1 Fjern løst snavs
 Dette gøres ved afvaskning med rent vand. 
 Anvend en stiv børste eller skrubbe.
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Det skal du bruge:

· Junckers PolyRattan Rens

· Junckers PolyRattan Imprægnering

· Blød børste eller svamp

· Klud

· Rindende vand

SÅDAN BEHANDLER DU
NON-WOOD HAVEMØBLER

FØR DU GÅR IGANG
Arbejd i skygge. Udendørs 
træpleje skal altid påføres og 
tørre i skygge. Direkte sollys 
og stærk varme forringer 
behandlingen.
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2 Spray herefter PolyRattan Rens på det befugtede  
 område og lad virke i 10 minutter

4 Aftør overfladen med en ren klud
 Lad tørre i ca. 2 timer.

3 Skrub overfladen grundigt og skyl efter med rent  
 vand

5 Påfør imprægnering
 Overfladen skal være helt tør. 

 Spray PolyRattan Imprægnering på overfladen i et  
 tyndt og ensartet dækkende lag.

 Lad tørre i ca. 1 time. 
  
 Behandlingen kan gentages efter behov.

1 Befugt overfladen med rent vand
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TRÆTERRASSER 
rengøring og oliering
Er terrassen dit lille paradis, når solen kigger 
frem og den danske sommer viser sig fra sin 
bedste side? Så er det en god idé at passe 
godt den, så du kan nyde de næste mange 
somre på den.

Se her vores guide til hvordan du får din 
terrasse sommerklar.

ANBEFALING AF PRODUKTER

HVORNÅR BØR JEG RENSE OG OLIERE

Hvornår du skal behandle din terrasse vil variere alt efter 
fx hvor flittigt du benytter din terrasse, om den er overdækket, 
om den er placeret i sollys eller skygge osv.  

En god tommelfingerregel er, at når vand fra fx regn begynder 
at sive ned i træet på din terrasse, så er det på tide med en 
rens og oliering. Er dine terrassebrædder begyndt at se 
misfarvede ud, så er det også ved at være tid til en rens og 
oliering.

Derfra er behovet for behandling meget individuelt; Hvor ren 
og nyolieret kan du bedst li’ din terrasse.

For at bevare dit træværks styrke og samtidig give det et frisk 
udseende, anbefaler vi at du renser med Junckers 
Havemøbel- & TerrasseRens, der nemt og effektivt afrenser 
din træterrasse. 

Til oliering anbefaler vi Junckers TerrasseOlie eller Junckers
LærketræsOlie, der begge beskytter din terrasse mod solens 
UV-stråler og forebygger mod fugtindtrægning. 

Junckers TerrasseOlie og LærketræsOlie kan desuden begge 
anvendes på både ubehandlede og tidligere oliebehandlede 
overflader.
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JUNCKERS HAVEMØBEL- & TERRASSERENS

Anvendes til afrensning af snavs, fedt, 
misfarvninger og overfladebelægninger på 
udendørs træoverflader.

JUNCKERS TERRASSEOLIE & 
LÆRKETRÆSOLIE
Træolie til udendørs brug. 

TerrasseOlie fås i 4 forskellige farver og 
Lærketræsolie fås i farven Natur. 

Blandingsforhold  2 dl til 1 liter vand.

Påføringsværktøj Børste eller skrubbe med 
naturfibre.

SORT NYATOH TEAK NATUR
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Tørretid*
24-48 timer mellem hver 
behandling.
Fuld hærdet efter 3 døgn.

Påføringsværktøj Pensel på skaft, rulle.

Rengøring af værktøj
TerrasseOlie: Mineralsk terpentin.
LærketræsOlie: Straks efter brug 
med sæbevand. Vaskevand må ikke 
tømmes ud via kloakafløb.

*ved 20 °C og 50 % RF
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Det skal du bruge:

· Junckers HaveMøbel- og   
  TerrasseRens

· Junckers TerrasseOlie eller   
  LærketræsOlie

· Børste eller skrubbe med     
  naturfibre

· Rindende vand

· Pensel på skaft eller rulle

· En ren, tør klud

SÅDAN BEHANDLER DU

FØR DU GÅR IGANG
Arbejd i skygge. Udendørs 
træpleje skal altid påføres og 
tørre i skygge. Direkte sollys 
og stærk varme forringer 
behandlingen.
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2 Benyt HaveMøbel- og TerrasseRens
 Omryst produktet grundigt før brug og bland med  
 varmt vand; 2 dl Havemøbel- og TerrasseRens til  
 1 liter vand

4 Afslut behandlingen
 Slut af med at spule træoverfladen med rindende  
 vand, mens der skrubbes med en ren børste.

 Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.

3 Fordel opløsningen
 Fordel opløsningen med en børste eller skrubbe og  
 lad virke 5-20 minutter. Skrub herefter overfladen  
 grundigt. 
 Vær opmærksom på at træet ikke må tørre ud, mens  
 behandlingen står på og at undgå kontakt til   
 aluminiumsoverflader og glas.

4 Påfør olien
 Overfladen skal være helt tør før oliering. 
 Med pensel eller rulle påføres overfladen et jævnt og  
 dækkende lag olie.

 Hold øje med at olien står blank/våd og fordel 
 den fra våde til tørre områder, hvor olien er 
 absorberet. Overfladen må ikke tørre ud, da dette 
 vil efterlade skjolder.

5 Overskydende olie tørres væk
 Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende  
 olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker   
 med en  ren, tør klud.

 Gentag olieringen efter minimum et døgn.

1 Fjern løst snavs
 Dette gøres ved afvaskning med rent vand. 
 Anvend en stiv børste eller skrubbe.
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