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Hver gang en lejer fraflytter en 
almennyttig bolig, ungdomsbolig eller 
lignende skal genlakering af boligens 
gulvarealer påregnes. Den type 
renovering koster og da de boligtyper ofte 
har forholdsvis stor fraflytningshyppighed, 
er udgiften tit stor.

Den gennemsnitlige fraflytningsfrekvens 
i en ungdomsbolig er hvert 2. år og for 
almindelige familieboliger hvert 4. år. Dét 
gør hyppig renovering af boligens gulve 
nødvendig, men sker det med omtanke, er 
der penge at spare.

TRÆGULVENE I DIN 
BOLIGFORENING KAN 
HOLDE I ÅREVIS 
Det er ikke usædvanligt at se mere end 50 år gamle Junckers 
trægulve, der stadig er i brug. Massive trægulve fra Junckers kan 
holde i årevis – hvis de plejes og vedligeholdes korrekt.

SPAR PENGE PÅ 
VEDLIGEHOLDELSE –  
DET ER NEMT

En gulvrenovering efter korrekt anvisning 
og med en lak, der har slidstyrke svarende 
til brug af gulvet, medfører at udgiften til 
fuldafslibning og total genlakering kan 
spares ved minimum hver 2. fraflytning. 

Vedligeholdelsesomkostningerne 
reduceres, og gulvets levetid forlænges.

Uanset hvilken lak du vælger til total 
renovering, så hold fast i, at der altid  
skal 3 lag til. 

1 x grunding og 2 x lak 
- Så simpelt er det.

ALLE JUNCKERS PRODUKTER 
PRODUCERES I DANMARK
Det er din garanti for:
· Produktudvikling  baseret på solide danske traditioner og lovkrav

· Kort vej fra kunde til udvikling

· Høj ensartet kvalitet

· Hurtig levering
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STIL KRAV TIL LAKERINGEN OG 
FORLÆNG GULVETS LEVETID – DET ER 
BILLIGST I LÆNGDEN

VIDSTE DU…

• At gulvets lakoverflade meget hurtigere slides igennem til rent 
træ, når der kun er påført 2 lag?

• At en lakoverflade, der er slidt igennem til rent træ, kræver fuld 
afslibning af gulvet før det kan lakeres igen?

• At 3 lag giver et tykkere slidlag og derfor forlænger tiden mellem 
fuld afslibning af gulvet?

• At jo længere tid der går mellem fuldafslibning, jo lavere bliver  
de totale vedligeholdelsesomkostninger?

• At jo længere tid der går mellem fuldafslibning, jo længere  
holder gulvet?

Hér er hvad du kan forvente

UNGDOMSBOLIG FAMILIEBOLIG

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

Lamel 8 år 16 år

22 mm massiv 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

Hver gang gulvet fuldslibes reduceres levetiden. Junckes 
massive 22 mm trægulve kan i gennemsnit afslibes 8-10 
gange. Ét lamelgulv typisk 2-4 gange.
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VÆLG DEN RIGTIGE BEHANDLING 
- OG SPAR PENGE

GULVRENOVERING  
– UDFØRT MED 2-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.

GULVRENOVERING  
– UDFØRT MED 3-LAGSLØSNING

Gulve kan naturligvis reddes, men en 
slibning til rent træ slider på gulvet. 

Metode: 1 lag Junckers GrundLak + 2 lag 
Junckers GulvLak med slidstyrke der 

matcher det gulvet udsættes for.

Det kan betale sig at vælge den rigtige lak.  

Du kan påvirke hvor ofte du kan nøjes med let slibning og én gang lak 
i forbindelse med fraflytning. Du skal blot stille krav til lakken for at 
sikre, at den har en slidstyrke og robusthed, der passer til dét gulvet 
udsættes for.
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VÆLG DEN RIGTIGE LAK
Arbejdet er det samme - men det er resultatet ikke 

Massive trægulve fra Junckers leveres altid med flere lag meget slidstærk, og robust fabrikslak. 
Gulvene er altså født med et slidlag, der ofte sikrer flere år uden vedligeholdelsesbehov.

Når tiden er inde til en kærlig hånd, tilbyder Junckers et laksortiment tilpasset alle behov. 
Produkterne er ligeledes certificeret med det danske indeklimamærket, som er din og beboernes 
sikkerhed for, at der ikke er kemiske stoffer i produkterne, som påvirker luftkvaliteten i boligen.

Værd at vide om Indeklima mærket:
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. 

JUNCKERS 
STRONG 
PREMIUM

JUNCKERS 
GULVLAK PLUS

JUNCKERS  
PROFINISH

JUNCKERS  
BOLIG 
FORENINGSLAK

KORT OM LAKKEN Ekstra slidstærk og 
hurtigtørrende lak.

Meget slidstærk og 
hård lak.

Slidstærk lak til de 
fleste rum i boligen

Fyldig og effektiv i 
brug. Ingen behov for 
grundlak.

GLANS Ultramat Ultramat
Mat
Halvblank

Ultramat
Mat
Halvblank

Ultramat
Mat

SLIDSTYRKE    

VANDRESISTENS    

GENBEHANDLINGSTØR 3 timer 4 timer 4 timer 4 timer

KLAR TIL BRUG - LET TRAFIK 8 timer 8 timer 8 timer 8 timer

”Vi bruger Junckers lakker fordi det står for kvalitet

”Vedsted Gulvservice
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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.

SÅDAN SKAL GULVET 
BEHANDLES

Når gulvet kun er lettere slidt eller ridset i overfladen

Let slibning                                                          
• Min. 1 lag af én af Junckers vandbaserede lakker

Når gulvet er meget nedslidt og skal totalrenoveres

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

Et nylakeret 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.

Vi bruger Junckers lakker fordi det står for kvalitet
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VIGTIGT AT VIDE OM 
TRÆGULVE & VANDIGE LAKKER
UNDGÅ SIDEBINDING
Anvend altid en rulle 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. Det kaldes for sidebinding. Konsekvensen af dette er illustreret på billeder 
vist ovenfor.

SPECIELT OM TRÆGULVE  
I AHORN 
Ahorn indeholder fra naturens side 
sukker, som kan aktiveres og give  
uhensigtsmæssige skjolder ved
overfladebehandling. 

Dét kan forebygges ved at ”grunde” det 
afslebne, rene træ med Junckers GulvOlie 
til gulvet er mættet. Derefter kan
der overlakeres med en af Junckers lakker 
.

SPECIELT OM TRÆGULVE I 
EGETRÆ
Eg indeholder fra naturens side garvesyre 
som kan give skjolder, når overfladen 
lakeres.

Dét kan forebygges ved at grunde med 
Junckers GrundLak i et ensartet, tyndt 
lag. Efterfølgende overlakeres med en af 
Junckers lakker 

MANGLENDE VEDHÆFTNING  
AF LAK
Skyldes ofte mangelfuld rengøring 
før gulvet lakeres eller mangelfuld 
mellemslibning.

Hvis gulvet ikke er et massivt Junckers 
trægulv, men fx et lamelgulv med UV-lak, 
så skyldes det typisk at den anvendte lak 
til renovering ikke er kompatibel med den 
oprindelige lak på gulvet. Spørg derfor altid 
gulvproducenten ved genbehandling.



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
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