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 Generel beskrivelse 

Junckers GulvOlie klar er udviklet til oliering af ubehandlede trægulve samt til vedligeholdelse af 

gulve olierede med Junckers Gulvolie klar eller farvet.  

 

Junckers GulvOlie klar kan anvendes i kombination med Junckers GulvOlie - farvet. 

 

 

 

Tekniske data 

Produkt: Hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt. 

 

Emballagestørrelser: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter. 

 

Udseende: Lidt mørkere farve end træets egen farve.  

  

Rækkeevne: 10-50 m2 pr. liter afhængig af træstruktur og sugeevne.   

 

Påføringsværktøj: Klud, pensel eller rulle.  

 Til fordeling og opsugning af overskudsolie, anbefales en  

 bonemaskine monteret med en skurerondel, omviklet med rene 

 klude. 

 

Overfladetemperatur: Min. 5° C.   

 

Fortynding: Leveres klar til brug. 

 Fortynding anbefales ikke. 

 

Tørretid: 16-24 timer før genbehandling. 

 Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling. 

 Fuldt udhærdet efter 3 døgn. 

 

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin. 

 

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C.  

 Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen  

 ved henstand og evt. gelere i emballagen. 
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  Anbefalede systemer 

Stærkt trafikerede områder: 1 lag Junckers GulvOlie klar 

 + 2 lag Junckers GulvOlie klar 

 eller 2 lag Junckers GulvLak High Performance 

 

Let trafikerede områder: 1 lag Junckers GulvOlie klar 

 + 2 lag Junckers GulvOlie klar 

                                                       eller 2 lag Junckers Gulvlak, Vandbaseret 

 

Brugsanvisning 

Oliering af ubehandlede/afslebne overflader: 

1) Før påføring skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes 

ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.  

 

Træets overflade fugtes overalt med en klud opvredet i rent vand. Sørg for at overfladen fugtes ensartet 

og synligt på hele overfladen så et ujævnt udseende undgås. Lad tørre 10-15 minutter. 

 

2) Påfør Junckers GulvOlie klar i rigelige mængder. Lad træet absorbere væske indtil det er fuldt 

mættet og ikke længere fremtræder mat. Efter 30 - 45 minutter er træet mættet med olie. Fjern straks 

derefter overskud af olie med rene tørre klude, så overfladen fremstår med en mat, ensartet farve. Ikke-

absorberet olie, der efterlades på overfladen, vil danne blanke, let klæbrige skjolder. 

 

Store arealer: 

Ved behandling af større arealer opdeles i felter á 10 - 25 m2. Sørg for at overlappende kanter mellem 

de behandlede arealer ikke tørrer inden behandling.  

 

Færdigbehandling med Junckers GulvOlie klar: 

1) Mellemslib med sort sliberondel og fjern slibestøv. 

2) Overfladen beskyttes med 2 tynde lag Junckers GulvOlie klar, der påføres og tørrer ifølge anvis-

ningerne. Poler til et ensartet udseende opnås 

 

Færdigbehandling med lak: 

Ønskes højere slidstyrke på det olierede gulv kan færdigbehandling ske med lak. Vælg en af Junckers 

lakker iht. ovenfor anførte systemanvisning. Yderligere information om produkterne, se nedenfor.  

1) Mellemslib med grøn sliberondel, når olien er helt tør og fjern slibestøv. 

2) Påfør 1 lag lak. Lad tørre 24 timer.  

3) Slib med fint sandpapir korn 180-220. Slibestøv fjernes ved støvsugning. Aftør overfladen med en 

fugtig klud.  

4) Påfør derefter sidste lag lak. Lad tørre til lakken er fuldt udhærdet. 

 

Pleje og vedligeholdelse af den olierede overflade: 

Anvend Junckers GulvOlie klar som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn på slid. 

Olierede overflader kan vedligeholdes med Junckers PlejeOlie vandbaseret. 

 

Gennemslidning af den lakerede overflade: 

Kræver maskinafslibning og ny behandling af hele arealet, hvis der igen skal opnås et ensartet udseen-

de.  

 

Vigtigt! 

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug. 

 

 

Vigtigt!  

Omrøres grundigt før brug. 

 

 

Vigtigt!  

Tildæk ikke overfladen med f.eks. løse eller faste tæpper før olien er fuldt udhærdet. 

 

 

Yderligere information 

Produkter: 

F 2.3 - Junckers GulvOlie farvet 

F 2.7 - Junckers PlejeOlie vandbaseret  

F.4.1 - Junckers Gulvlak vandbaseret 

F 8.5 - Junckers GulvLak High Performance 

 



Teknisk information 

 

 

 
Producent: 

Junckers Industrier A/S 

Værftsvej 4 

4600 Køge 

Tel:  56 65 18 95 

Fax: 56 67 37 10 

www.junckers.dk 

teknik@junckers.dk 

 F 2.1 

Produktinformation 

Junckers GulvOlie klar 

2012-07-18  /DK/Erstatter  2009-10-08 

3/3 

 
 

 


