SÅDAN PLEJER
DU DIT TRÆGULV
GUIDE TIL PLEJE & VEDLIGEHOLD
Lakerede & olierede trægulve

Tips og tricks til at
holde dit behandlede
trægulv pænt i mange år.
Du har netop fået behandlet dit trægulv med Junckers træpleje produkter, der næsten
alle er certificerede med dansk indeklima mærket. Spørg din gulvsliber for yderligere
information om det valgte produkt. Trægulve er nemme at vedligeholde og med den rette
pleje holder du dit trægulv flot i mange år.
Daglig rengøring
Alle trægulve skal vedligeholdes. Med den rigtige gulvpleje, kan du holde dit trægulv
pænt med en minimal indsats. Det vigtigste råd er at sørge for, at trægulvet er godt
beskyttet af en overfladebehandling. Den daglige rengøring klares let ved støvsugning
eller aftørring med en hårdt opvredet klud. Er gulvet blevet meget beskidt anbefaler vi
Junckers GulvSæbe.
Pleje af trægulve
Trænger dit trægulv med tiden til efterbehandling har Junckers et bredt sortiment af
slidstærke gulvlakker- og olier til indendørs brug. Læs altid brugsanvisningen på emballagen
grundigt igennem.
Tips og gode råd
• Træ er et levende materiale, der ældes med ynde. Du skal forvente, at farven ændrer sig
med tiden. Processen fremskyndes, når trægulvet ligger i direkte sollys.
• Snavs og småsten ridser dit trægulv. Det er derfor en god idé at bruge dørmåtten flittigt.
• Brug altid filt under stole- og bordben og køreunderlag under kontorstole på hjul, så skåner
du dit trægulv.
• Brug underlag under potteplanter.
• Ved gulvvask er det vigtigt at bruge så lidt vand som muligt. Vask tidligst gulvet 72 timer
efter lakering eller oliering.
Er dit gulv lakeret
Et lakeret gulv har en meget slidstærk overflade, der er nem at vedligeholde, men det er
naturligvis altid vigtigt at vedligeholde korrekt og dermed opnå begrænset slitage.
Maksimal hårdhed, efter lakering, opnås efter 72 timer.
Støvsugning er ofte tilstrækkeligt i den daglige rengøring. Når der er behov for det,
vaskes gulvet med Junckers GulvSæbe. Anvend en hårdt opvredet klud eller moppe.
Hyppigheden af vedligeholdelse afhænger naturligvis af brugen af gulvet. Det er vigtigt,
at genlakering sker inden lakken gennemslides. En gennemslidning af lakken betyder, at
gulvet skal slibes til rent træ inden genlakering.
Er dit gulv olieret
Et olieret gulv har en naturlig mat overflade. Når gulvet er mættet med Junckers GulvOlie,
modvirkes optag af snavs, og gulvet bevarer sit naturlige udseende i lang tid. Støvsugning
er ofte tilstrækkeligt i den daglige rengøring. Når der er behov for det, vaskes gulvet med
Junckers GulvSæbe. Der bruges en hårdt opvredet klud eller moppe, og det er vigtigt at
bruge så lidt vand som muligt.
Junckers OliePleje - er en vandbaseret hurtigtørrende vedligeholdelsesolie som bruges indendørs til pleje og beskyttelse af olierede gulve. Tidligst
24 timer efter behandling med Junckers GulvOlie, kan Junckers OliePleje
påføres. Første gang på hele gulvet i gulvbræddernes længderetning og i et
ensartet tyndt lag. Brug en microfibermoppe eller microfiberklud.
Efterfølgende kan der pletrepareres efter behov, eksempelvis i gangbaner
hvor trægulvet oftes hurtigere slides.

ET GODT INDEKLIMA
Sommer:

- Sørg for ventilation, når du bader
og laver mad
- Undgå at hænge tøj til tørre
indendørs
- Luft ud i kort tid ad gangen, flere
gange om dagen, istedet for lang
varig udluftning.

Vinter:

- Luft ud i kort tid ad gangen, flere
gange om dagen, i stedet for
langvarig udluftning
- Vær opmærksom på, at meget
kraftig opvarmning udtørrer
luften
- I tilfælde med særlig tør luft kan
man bruge fugtningsapparater.

Godt for
indeklimaet

En række af Junckers
træplejeprodukter
bærer indeklimamærket. Produktet har gennemgået
en omfattende prøvning og viser
hvilke stoffer der frigives til luften
under og efter brug.

Dit gulv er behandlet med

Junckers olie
Junckers lak

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Junckers på tlf. 7080 3026.

Værkstedsgårdens 8A I 2620 Albertslund
tlf. 43 62 53 46 I CVR nr. 32 26 92 06
www.jmgulvservice.dk

