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Junckers færdigolierede gulve 

Junckers olierede massive parketgulve er færdigolierede fra fabrikken. De færdigolierede 
brædder er klar til brug efter lægning. 

Beskadiges gulvet under lægning følges den fremgangsmåde, som er beskrevet under ”Re-
parationer”.

Rengøring 

Daglig/Ugentlig: 
Støvsug eller tør gulvet over så støv og smuds fjernes. Hvis gulvet stadig er smudsigt rengø-
res med Junckers Gulvsæbe. Brug en hårdt opvredet klud/moppe eller en sprayflaske i 
kombination med en poleremaskine med en blød rondel eller en Rotowash-maskine. 

Vigtigt! 
Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller 
moppe og rengøringsudstyr med lav vanddosering. Tør spild og striber af vand op straks så 
trægulvet ikke skades. 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse med korte tidsintervaller (måneder): 
1. Rens gulvet for sæberester med Junckers GulvRens og tør efterladt fugt helt op. Hvis 

gulvet ser slidt ud følges anvisningerne under “Vedligeholdelse med jævne interval-
ler”

2. Skur gulvet let med sort skurerondel. 

3. Fordel et tyndt lag af Junckers OliePleje - vandbaseret på overfladen. 

4. Lad tørre. 

5. Gentag påføring af Junckers OliePleje - vandbaseret hvis overfladen stadig fremtræ-
der med en ujævn glans. 

Vedligeholdelse med jævne intervaller (kvartalsvis eller halvårligt): 
1. Rens ekstremt smudsige gulve ved skuring af overfladen med en sort skurerondel vædet 

med Junckers Gulvsæbe. Behandl 2-3 m2 ad gangen og tør straks det snavsede vand 
op. Gentag indtil gulvet er rent. 

2. Påfør Junckers GulvOlie med en pensel på skaft eller sprayflaske. 1 liter rækker ca. 
50-100m2. Fladen bliver mat efter 5 minutter hvis træet behøver mere olie. Sørg for at 
overfladen hele tiden har et blankt, skinnende udseende ved at tilføre olie til umætte-
de matte områder fra mættede blanke områder. Efter højst 30 minutter tørres alt 
overskud af olie op med rene tørre klude. 

3. Fortsæt med at polere gulvet med rene klude indtil overfladen har et ensartet mat 
udseende. Brug eventuelt en poleremaskine, hvor polererondellen omvikles med en 
klud. 

4. Lad gulvet tørre 16 til 24 timer. 

Reparationer 

Ridser:  Påfør Junckers OliePleje - vandbaseret med en blød klud. 
Dybe ridser:  Påfør Junckers GulvOlie som anvist under “Vedligeholdelse med jævne  

intervaller” 2-4. 
Pletvis afslidt: Brug fremgangsmåden for ekstremt smudsige gulve beskrevet under:  

“Vedligeholdelse med jævne intervaller” 1-4. 

Vigtigt! 
Afdækning af nyolierede gulve med plast eller anden lufttæt folie vil forhindre den tiltænk-
te tørring af olieprodukterne. 
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Vigtigt! 
Olierede gulve som er behandlet med voks eller polish skal maskinafslibes inden behandling 
med Junckers produkter. 

Supplerende teknisk information 

Rengøring og vedligeholdelse: 
G 1.0 - Generel information for gulve 

Produkter: 
F 2.1 - Junckers GulvOlie 
F 2.7 - Junckers OliePleje - vandbaseret 
F 10.2 - Junckers Gulvsæbe 
F 10.3 - Junckers GulvRens 


