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Generelt 

Junckers færdiglakerede parketgulve er påført en slidstærk polyurethan lakbehandling så de 
er klar til brug efter installation. 

Overfladens holdbarhed og udseende vil kunne forlænges ved omhyggelig rengøring og ved-
ligeholdelse. 

Hvis gulvets anvendelse kræver, at der rengøres ofte eller at der kan forekomme væske-
spild, bør det overvejes at lakere gulvet inden ibrugtagning. 

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. 

Nylakerede gulve bør ikke rengøres de første 3 døgn efter lakeringen.  

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 

Før lakering 
Før lakeringen skal gulvet renses for rester af Junckers Gulvsæbe med Junckers GulvRens.
Eventuelle knaster og småskader bør udkittes med Junckers Kitpulver.

Rengøring og mellemslibning sikrer, at det efterfølgende laklag opnår optimal hæfteevne. 

Voks eller polish behandlede gulve skal altid maskinafslibes før lakering foretages. 

Vigtigt! 
Læs nøje brugsanvisningen bag på lakemballagen, før lakering foretages. 

Efter lakering  
Overhold altid anbefalinger om tørretid og ibrugtagning. Afdækning og eventuel pålægning 
af tæpper bør ikke finde sted før lakken har opnået sin fulde styrke. 

Supplerende teknisk information 

Rengøring og vedligeholdelse: 
G 1.0 - Generel information for gulve 
 
Produkter: 
F 10.2 - Junckers Gulvsæbe 
F 10.3 - Junckers GulvRens 
F 20.8 - Junckers Kitpulver 
 


