
BASEPRIME 
PRODUKTINFORMATION

GENEREL BESKRIVELSE

BasePrime er en hurtigtørrende, oliebaseret grundlak til brug på trægulve i erhverv,

boliger og sportshaller.

En oliebaseret grundlak tilfører gulvet en dyb glød og er velegnet til trægulve, hvor:

en vandbaseret grundlak ikke kan anvendes på grund af dårlig vedhæftning,

f.eks. eksotiske og olieholdige træsorter.

det ved renovering af mørke træsorter og mønstergulve kan være svært at skabe

et ensartet udseende.

der er udfordringer med sukkerudtræk på ahorngulve eller garvesyre på

egetræsgulve.

Grundlakken bør kun anvendes på ubehandlet træ og gulvet skal efterfølgende

beskyttes med en af Junckers' vandbaserede gulvlakker.

Kun til erhvervsmæssig brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Ethanol-baseret grundlak.

Emballagestørrelser: 5 liter.

Udseende: Farveløs.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter.

Før brug: Omryst/omrør grundigt.

Påføringsværktøj: Pensel eller korthåret rulle. Ved påføring må

lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Over adetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: 
30-60 minutter.

Rengøring af værktøj: Sprit.

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

emballagen er åbnet vil lakken danne skind på over aden ved

henstand og evt. gelere i emballagen.
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ANBEFALEDE SYSTEMER

Stærkt tra kerede arealer: 1 lag BasePrime 10 m²/liter + 2 lag HP Commercial eller GulvLak PLUS 10 m²/liter.

Let tra kerede arealer: 1 lag BasePrime 10 m²/liter + 2 lag ProFinish eller GulvLak 10 m²/liter.

Sportsarealer: 1 lag BasePrime 10 m²/liter + 2 lag HP Sport 10 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve: 
Over aden skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Den

sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 120-150. Fjern omhyggeligt slibestøv ved støvsugning og tør gulvet af med

en klud hårdt opvredet i rent vand. 

Påfør et lag BasePrime og lad lakken tørre.

Påfør 1 lag top-lak i henhold til et af Junckers' anbefalede systemer og lad lakken tørre natten over.

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

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

Påfør 1 lag top-lak i henhold til et af Junckers' anbefalede systemer.

Tidligere lakerede gulve:

Gulvet maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.

Derefter fjernes slibespor med korn 60-80. 

Fortsæt som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne gulve”. 

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For

yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter: 
F 4.1 - Junckers GulvLak 

F 4.2 - Junckers ProFinish 

F 5.1 - Junckers GulvLak PLUS 

F 8.2 - Junckers HP Sport 

F 8.5 - Junckers HP Commercial 
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