
LUD 
PRODUKTINFORMATION

GENEREL BESKRIVELSE

Lud anvendes indendørs på ubehandlede eller afslebne træover ader med det

formål at begrænse træets naturlige gulningsproces. 

Som udgangspunkt kan Lud anvendes på nåletræsgulve af fyr og gran. Også ældre

afslebne massive trægulve af bøg og ask kan ludbehandles, men undgå eg, da

garvesyreindholdet i denne træsort kan medføre misfarvning af gulvet.

Brug aldrig Lud på lamelopbyggede trægulve. Den type gulve tåler sjældent slibning til

rent træ, som er afgørende for, at en ludbehandling kan udføres.

Træover ader behandlet med Lud skal altid beskyttes med enten sæbe, olie eller lak.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 
Neutralt, hvidpigmenteret gulvbehandlingsmiddel.

Emballagestørrelser: 
2½ liter og 5 liter.

Udseende: 
Mælkehvid i emballagen. Let transparent hvid efter tørring. 

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

pH: Ca. 8.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Flad moppe, pensel eller rulle.

Over adetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: 6 timer.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med

sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke

udsættes for temperaturer under 0 °C.
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ANBEFALEDE SYSTEMER

Lud + NaturSæbe: 
1 lag Lud + 3 gange vask med NaturSæbe, klar, hvid eller ekstra hvid.

Lud + GulvOlie klar, nordic eller hvid: 
1 lag Lud + 2 lag GulvOlie, påført vådt i vådt 

+ afsluttende lag GulvOlie.

Lud + en af Junckers' vandbaserede lakker: 
1 lag Lud + 1 lag GrundLak for at modvirke sidebinding 

+ 1-2 lag GulvLak, ProFinish eller GulvLak PLUS.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve: 
Over aden skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træ brenes retning

med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Kontroller at du opnår det ønskede resultat ved at påføre Lud et ikke-synligt sted før hele gulvarealet behandles. 

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

Påfør Lud i et jævnt og ensartet lag i træets længderetning.

Over aden 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 over aden.

Lad over aden tørre.

Slib herefter over aden let med rondelsliber monteret 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 tørt, skal det efterbehandles med Junckers NaturSæbe klar, hvid eller ekstra hvid.

Alternativt kan over aden lakeres med en af Junckers' vandbaserede lakker eller olieres med Junckers GulvOlie klar, nordic eller

hvid.

Færdigbehandling med Junckers NaturSæbe:

1 liter Junckers NaturSæbe blandes med 10 liter varmt vand.

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

Brug altid en hårdt opvredet klud eller moppe.

Et trægulv tåler ikke iblødsætning og opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at undgå fugtskade.
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Færdigbehandling med Junckers GulvOlie klar, nordic eller hvid: 
Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de

behandlede arealer ikke tørrer ud under påføring.

Påfør 2 lag olie "vådt i vådt".

Dette gøres ved først at påføre et lag olie.

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

Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu et lag olie.

Bearbejd herefter olien i 30 minutter og fjern til sidst eventuel ikke absorberet olie.

Områder med olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på over aden.

Over aden skal efter polering fremstå mat.

Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

Før afsluttende lag olie mellemslibes over aden med polermaskine monteret grøn eller sort nylonrondel.

Fjern herefter slibestøv med støvsuger.

Påfør et tyndt lag olie til over aden er mættet og poler med en ren klud til gulvet føles tørt.

Olie som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

Færdigbehandling med Junckers GrundLak og en af Junckers' vandbaserede gulvlakker: 
Anvend Junckers GrundLak klar som primer og vælg en af Junckers' top-lakker iht. anførte systemanvisning.

Et lag Junckers GrundLak klar påføres.

Lad lakken tørre 1-2 timer.

Derefter slibes med sandpapir korn 150-180 i træ brenes længderetning.

Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Over aden påføres derefter et lag af valgte gulvlak.

Lad tørre natten over og påfør derefter det sidste lag.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.
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YDERLIGERE INFORMATION

Produkter: 
F 2.1 - Junckers GulvOlie 

F 4.1 - Junckers GulvLak 

F 4.2 - Junckers ProFinish 

F 5.2 - Junckers GulvLak PLUS 

F 5.3 - Junckers GrundLak klar 

F 14.2 - Junckers NaturSæbe 
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