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PUR SYSTEM
Fleksibel og slidstærk løsning til 

renovering af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve.

6 gode grunde til at benytte Junckers PUR system

1

2

3

Genopretter eksisterende 
nedslidt belægning til ny flot 
finish

6 Oplev kort nedetid og hurtig 
ibrugtagning af gulvet ved 
PUR behandling

Undgå hyppigt vedligehold 
med voks- eller polish 
produkt

Opnå høj slidstyrke på 
overfladen 

4

5 Opnå et attraktivt økonomisk 
alternativ til udskiftning af 
gulvet

Få et gulv, der er nemt at 
rengøre og kun kræver mild 
sæbeopløsning

Giv slidte PVC-, vinyl- og linoleumsgulve 
nyt liv i stedet for udskiftning. Junckers 
PUR system er en økonomisk attraktiv 
løsning, i forhold til total udskiftning af 
gulvet. 

Renovering med PUR systemet kan give en 
besparelse op til 50 % sammenlignet med 
udskiftning til ny belægning. Systemet 
kan anvendes bredt - bl.a. på gulve i 
uddannelsesinstitutioner, kontormiljøer, 
omsorgscentre og sportsfaciliteter.
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Op til 10 år ved let slitage i f.eks. private boliger

HVOR LÆNGE HOLDER 
EN BEHANDLING MED 
PUR SYSTEMET?

Afhængig af gulvets belastning kan følgende holdbarhed 
forventes:

ET GODT RÅD
Brug gulvmåtter i entre og ved andre 
indgangspartier. Snavs og småsten ridser gulvet. 

Brug filtdupper under bord- og stoleben.  
Det beskytter PUR-overflade mod ridser.

LEG MED FARVER
Tilføj streger, logoer eller 
figurer på dit PUR-gulv. 

Skal stregerne på sportsgulvet 
genopfriskes eller har man lyst 
til at tegne figurer på gulvet 
i børnehaven, på skolen eller 
andre steder, så anvend Junckers 
stregmaling til formålet.

Vi tilbyder et bredt udvalg af 
farver, der åbner muligheden for 
at skabe en spændende overflade 
med blikfang for store som små. 

Op til 5 år ved medium slitage i kommercielle miljøer såsom 
kontorer, plejehjem og frisører

Op til 3 år ved hård slitage i kommercielle miljøer f.eks. 
institutioner, skoler og sportshaller

10 ÅR

5 ÅR

3 ÅR
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SYSTEMET ER ENKELT OG 
BESTÅR AF TO PRODUKTER

PUR INTENSIVE CLEANER
· Koncentreret, dybderensende rengøringsmiddel

· Effektiv fjernelse af gammel voks- og polishlag

PUR PROFESSIONAL
· Meget slidstærk og fleksibel PU-forsegler

· Indeklimamærket - din sikkerhed for god      
  luftkvalitet i rummet

· Eliminerer behov for vedligehold med voks eller  
  polish

VÆRD AT VIDE OM INDEKLIMA MÆRKET

Indeklimamærket stiller krav til produktet i brugsfasen og dokumenterer produkter-
nes 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. 

SVANEMÆRKET BYGGERI

PUR Professionel er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i 
Svanemærket byggeri. 
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FORBEREDELSE 
IKKE TIDLIGERE FORSEGLEDE GULVE

Overfladebehandling med PUR Professional
kræver kun få forberedelser. Gulvet skal være
helt rent før forsegling. Smuds, sæberester
og gammel overfladebehandling som voks
eller polish fjernes. Det klares let med
dybderensende sæbe PUR Intensive Cleaner,
som indarbejdes med polermaskine monteret en
sort nylonrondel.

Efter afsluttende vask med rent vand og tørring 
er gulvet klar til forsegling med
PUR Professional

FORSEGLING 

Førstegangsbehandling med PUR forsegling
af et gulv, der ikke tidligere er påført systemet,
udføres efter de indledende forberedelser med
to lag PUR Professional.

For at sikre god vedhæftning skal den rengjorte 
overflade slibes let før påføring. Husk at fjerne 
slibestøv. Der skal ikke slibes imellem de to 
påføringer, men for at få et holdbart resultat er 
det vigtigt med minimum 3 timers tørretid inden 
det afsluttende lag påføres. 

Skal der linjemarkeringer, logoer eller andre
figurer på gulvet, påføres disse efter første lag
forsegling

INTERESSERET?

Har du gulve der trænger til en PUR 
behandling, så kontakt os på 
tlf. 72411230 eller thr@junckers.com

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
”Nye” gulve i løbet af 1-3 dage

GENOPFRISKNING  
TIDLIGERE FORSEGLEDE GULVE 
Er gulvet tidligere behandlet med PUR 
Professionel, og trænger det efter en årrække 
til genopfriskning, er arbejdet udført på få timer. 
Som forberedelse skal gulvet blot affedtes med 
Junckers LakRens Supreme opblandet i varmt 
vand. Rengøringen kan foretages med moppe 
eller gulvvaskemaskine.  
 
Når gulvet er tørt, slibes overfladen let, slibestøv 
fjernes og herefter påføres ét enkelt lag PUR 
Professional.  
 
Gå ikke på kompromis med at fjerne slibestøv. 
Rester af slibestøv forringer vedhæftning af 
PUR-forsegler.

INDEN BEHANDLING EFTER BEHANDLING



SALG:
Torben Olsen
Salgschef
Tel. 7241 1230 · tol@junckers.dk

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

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

MIDT- & NORDJYLLAND: 
Jens Jørgensen Sørensen
Salgskonsulent 
Tel.  2080 8479 · jjs@junckers.dk

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


