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 Generelt 

Junckers færdigbehandlede parketgulve leveres klar til brug efter lægning. 
 
Overfladens holdbarhed og udseende vil kunne forlænges ved omhyggelig rengøring og 
vedligeholdelse. 
 
Hvis gulvets anvendelse kræver, at der rengøres ofte eller at der kan forekomme væske-
spild, bør det overvejes at lakere gulvet inden ibrugtagning. 
 
Rengøring og vedligeholdelse 

Daglig/Ugentlig 
Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller aftørring med en hårdt opvredet klud.  
I tilfælde med stærk tilsmudsning rengøres med vand tilsat Junckers Gulvsæbe. Vandfor-
bruget skal være moderat. Anvend aldrig sulfoholdige rengøringsmidler.  
 
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. 
 
 
Periodisk rengøring og vedligeholdelse 
Generelle anbefalinger: 
4-8 ugers interval Stuer, opholdsrum, soveværelser 
2-4 ugers interval Køkkener, entreer, kontorer 
1-2 ugers interval Butikker, indgangspartier i offentlige bygninger  
 
Det frarådes at vedligeholde gulvet med andet end Junckers plejeprodukter. 
 
Yderligere anbefalinger for vedligeholdelse: Afsnit G - Tekniske Informationsblade svarende 
til det aktuelle trægulvsprodukt. 
 
Vigtigt!  

Gulve der har været vedligeholdt med voks eller polish skal maskinafslibes før behandling 
med Junckers lak- eller olieprodukter. 
 

 
Vigtigt!  

Brug filt under stole- og bordben for at undgå ridser når møblerne flyttes rundt. Læg til-
strækkelig store måtter i indgangspartier så grus og fugt holdes borte fra gulvet.  
Brug egnede beskyttelsesunderlag under kontorstole. 
 

 
  Faldrisiko og sikkerhedsforanstaltninger 

Alle Junckers færdiglakerede gulve som installeres ifølge de specificerede Tekniske Infor-
mationer er sikre og anvendelige til deres formål, så længe overfladen holdes fri for vand 
og anden væskespild, som er efterladt af brugerne. 
Hvis lakerede overflader er udsat for spild med væske liggende på overfladen, vil der være 
høj faldrisiko, og gulvarealet vil være risikofyldt at anvende. Overfladens eventuelle ruhed 
vil ikke være tilstrækkelig til at sikre gangegnethed i våd tilstand. 
I områder, hvor vandspild er forudsigeligt, og ikke kan forventes fjernet inden brug, anbefa-
les det, at påføre gulvet et lag Junckers High Performance Friction+ for at opnå en skrid-
sikker overflade inden ibrugtagning. 
 
Supplerende oplysninger samt eksempler på overflader med faldrisiko:  
 F 8.4 - Junckers High Performance Friction+. 
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  Afdækning 

Der skal altid monteres trykfordelende plader med en glat side mod gulvoverfladen under 
afdækningsfolie, hvor der forekommer trykbelastning, mens gulvet er afdækket. Specielt 
for folier som er foldet eller er forsynet med forstærkninger er dette vigtigt. Undladelse 
kan medføre indtryksmærker i trægulvet. 
 
Folier med påtrykt tekst eller farve bør ikke anvendes, da der kan overføres farve til gulvet. 
Brug altid folier med høj blødgøringstemperatur, for at undgå, at det klæber til gulvover-
fladen på de områder, hvor der har været trykbelastning. 
 
Selvklæbende tape eller reklameskilte: 
Da lim på selvklæbende tape er blød og klæbrig selv ved lave temperaturer og anvendt på 
gulve ofte har en meget høj aftræksstyrke, er der risiko for, enten at gulvoverfladen skades 
ved fjernelse af tapen, eller at limen efterlades på gulvet som en klæbrig film. 
 
 

  Pletfjerning 

Nye, friske pletter er lettere at fjerne end gamle indtørrede. 
 

 
Plet 

 
Fjern med 

Frugt, juice, mælk, fløde, te, sodavand, 
øl, vin, kaffe 

Junckers Gulvsæbe 

Chokolade, fedtstof, olie, skosværte, 
hælemærker, tjære 

Junckers Gulvsæbe eller terpentin 

Tryksværte eller blæk, læbestift Junckers Gulvsæbe eller sprit 

Blod Koldt vand 
 

  Supplerende teknisk information 

Rengøring og Vedligeholdelse: 
G 2.0 – Olierede Gulve 
G 4.0 – Lakerede Gulve 
G 8.0 – Sports Gulve 
G 11.0 – Soul+Collection 
 
Produkter: 
F 8.4 - Junckers High Performance Friction+ 
F 10.2 - Junckers Gulvsæbe 

 


