
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
OLIEREDE TRÆGULVE

GENERELT

Et olieret trægulv fra Junckers er udviklet til at holde i generationer og plejes gulvet korrekt kan det oprindelige udseende bevares i mange

år. Denne instruktion beskriver, hvordan rengøring og vedligeholdelse af Junckers fabriksolierede trægulve udføres.

FØR GULVET TAGES I BRUG

Efter installation er gulvet klar til brug, men vær opmærksom på, at transport og håndtering af gulvbrædderne under installation kan have

tilført det færdige gulv lidt småridser. Før ibrugtagning anbefaler vi derfor at genopfriske gulvet med Junckers OliePleje. Denne olie skjuler

mindre ridser og giver gulvet ekstra beskyttelse.   

Trægulve udsat for meget hyppig rengøring med vand eller væskespild f.eks. i restauranter eller hotellobbyer anbefales altid ekstra

beskyttelse med Junckers OliePleje før ibrugtagning.

PLEJE

Til regelmæssig pleje og genopfriskning anbefales også Junckers OliePleje. Olien tørrer på kun 30-60 minutter og påføres let med en ad

bomuldsgulvmoppe eller bomuldsklud.

Når hele gulvet en gang er behandlet med Junckers OliePleje, kan samme olie anvendes til pletvis vedligeholdelse i gangarealer og på

særligt udsatte steder.

Hvornår er Junckers OliePleje ikke velegnet 

Junckers Oliepleje ikke er velegnet, hvis dele af den olierede over ade er slidt igennem til rent træ. Er dette tilfældet skal gulvet slibes og

behandles med Junckers GulvOlie eller 2K Eco Protect Oil.

Find yderligere oplysninger om OliePleje, GulvOlie og 2K Eco Protect Oil nedenfor under supplerende information.

REGELMÆSSIG RENGØRING

I det daglige er det kun nødvendigt at støvsuge, feje eller aftørre gulvet med en klud eller moppe hårdt opvredet i rent vand. På større

arealer kan der med fordel anvendes en gulvvaskemaskine. Hold vanddosering på lavest mulige niveau.

Hvis gulvets over ade er meget snavset, anbefales det at tilsætte Junckers OlieSæbe til vaskevandet. Utilsigtet vandspild skal straks

fjernes. Trægulve tåler ikke længere tids påvirkning af vand. Find yderligere oplysninger nedenfor under supplerende information.

Hvornår må man vaske et ny-olieret trægulv 

Ny-olierede gulve bør ikke vaskes før olien er fuldt afhærdet. Tidligst efter 72 timer.
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BESKYT GULVET MOD RIDSER OG VAND

Beskyt gulvet mod ridser ved at sætte ltdupper under stole- og bordben. Skift gerne ltdupperne ud hvert andet år, så de ikke slides

igennem. Læg plastunderlag under skrivebordsstole på hjul.

Læg måtter i indgangspartier til beskyttelse mod smuds og vand, som bringes med ind over gulvet under fodtøj.

PLETFJERNING

Fjern så vidt muligt pletter straks. Indtørrede pletter er sværere at fjerne end friske.

Frugt, juice, mælk, øde, te, sodavand, øl, vin, ka e: Fjernes med Junckers OlieSæbe.

Chokolade, fedtstof, olie, skosværte, hælemærker, tjære: Fjernes med Junckers OlieSæbe eller terpentin.

Tryksværte, blæk og læbestift: Fjernes med Junckers OlieSæbe eller sprit.

Blod: Fjernes med koldt vand.

BESKYTTELSE MOD FALDULYKKER

Et Junckers trægulv installeret i henhold til anvisning er som udgangspunkt skridsikkert, men væske som spildes og efterlades på

over aden vil gøre gulvet glat og skabe en risiko for faldulykker. Sørg derfor altid straks for at fjerne utilsigtet spild af væsker.

MIDLERTIDIG AFDÆKNING AF TRÆGULVE

Afdækning, hvor trykbelastning forekommer 

Anvend trykfordelende plader. Den glatte side af pladen skal lægges mod gulvover aden. Er der risiko for spild af væsker, anbefales det at

udlægge vandtæt afdækning oven på de trykfordelende plader.

Afdækning uden trykbelastning 

Anvend afdækningsfolie, gulvpap eller lignende. Er der risiko for spild af væsker, anbefales det at anvende en vandtæt afdækning.

Afdækningen skal udlægges helt glat og må ikke have forstærkninger på over aden, som kan give trykmærker eller påtrykt tekst, som kan

virke afsmittende.

SUPPLERENDE TEKNISK INFORMATION

F 2.1 – Junckers GulvOlie 

F 2.7 - Junckers OliePleje 

F 14.6 Junckers Oliesæbe 

F 20.6 Junckers 2K Eco Protect Oil
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