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 Generel beskrivelse 

Junckers Gulvlak PLUS giver en slidstærk overflade på trægulve. Junckers Gulvlak PLUS er lugt-
svag under og efter påføring.  
 
Junckers Gulvlak PLUS kan anvendes på både tidligere behandlede og på nye eller afslebne gulve. 
 
Junckers Gulvlak PLUS er også velegnet til lakering af alle typer træværk indendørs. 
 
 
Tekniske data 

Produkt:  Vandbaseret polyurethanlak. 
 
Emballagestørrelser:  0,75 liter, 2,5 liter og 5 liter.  
 
Udseende:  Cremefarvet/mælkeagtig i emballagen. 
 Farveløs film efter tørring. Afslebne gulve bliver lysere  
 umiddelbart efter behandlingen, men efterhånden skifter  
 træet farve, selv om vandbaseret lak altid giver en lysere  
 finish end en opløsningsmiddelbaseret lak. 
 
Glansgrad:  Ultramat, Mat eller Halvblank.  
 
Rækkeevne:  10 m² pr. liter. 
 
Før lakering:  Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug. 
 
Påføringsværktøj:  Pensel, korthåret mohairrulle, luftløs sprøjte.  
 
Overfladetemperatur:  Mindst 10° C. 
 
Fortynding:  Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke. 
 
Tørretid:  Ca. 4 timer ved 20° C og 50 % RF. 
 Vigtigt! Påfør kun 2 lag lak per døgn. 
 Maksimal hårdhed opnås efter 3 døgn. 
 
Rengøring af værktøj:  Værktøjet skylles i sæbevand, før lakken tørrer. 
 Indtørret lak kan fjernes med Junckers Rensevæske 006. 
 
Opbevaring:  Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. 
  Må ikke udsættes for temperaturer på under 0° C. 
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  Anbefalede systemer 

Stærkt trafikerede områder:  1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m²/l  
 + 2 lag Junckers Gulvlak PLUS 10 m²/l 
 
Mindre trafikerede områder:  1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m²/l  
 + 1 lag Junckers Gulvlak PLUS 10 m²/l 
 
Sport (med begrænset slid):  3 lag Junckers Gulvlak PLUS 10 m²/l. 
 
Brugsanvisning 

Ubehandlede/afslebne gulve: 
Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o. lign. Voks, oliepletter, 
lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning. Et lag Junck-
ers GrundLak Vandbaseret påføres. Lad lakken tørre. Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-
180 i træfibrenes længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet tørres af med en hårdt 
opvredet klud og rent vand. Overfladen påføres yderligere1 lag Junckers Gulvlak PLUS. Lad det tørre 
natten over og påfør derefter sidste lag. 
 
Tidligere lakerede gulve: 
Før lakering afvaskes med Junckers GulvRens. Slib omhyggeligt med korn 180-220. Slibestøvet 
fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en hårdt opvredet klud og rent vand. 
Lav prøvestrygning på et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring 24 timer kontrolle-
res felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og over-
fladen er pæn, lakeres hele gulvet. 
Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under “Gulve behandlet med 
voks/polish”. 
 
Gulve behandlet med voks/polish: 
Overfladen maskinafslibes, først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak. Fjern slibespor 
med korn 60-80. Afslibning afsluttes med korn 100-120 for at opnå en helt glat overflade.  
Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet lakeres derefter som beskrevet under “Ubehandle-
de/afslebne gulve”. 
 
 
Vigtigt! 

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug, og overhold de 
givne sikkerhedsanvisninger.                                                                                             

 
Vigtigt! 

Ved påføring må lakken ikke hældes ud, men skal påføres ved brug af anbefalede værktøjer. 
 
 
Vigtigt! 

Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor til rum med stabil luftfugtighed. 
 

 
Vigtigt! 

Omrøres grundigt før brug. 
 

 
   

Yderligere information 

Produkter: 
F 4.4 - Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid 
F 5.3 - Junckers GrundLak Vandbaseret 
F 6.5 - Junckers Rensevæske 006 
F 10.3 - Junckers GulvRens 
 

 


