
Generel vedligeholdelse af lakerede trægulve
Et lakeret gulv har en meget slidstærk overflade, der er nem at 
vedligeholde, men der er naturligvis altid små tips og tricks, der 
kan hjælpe med at begrænse slitage.

Ved indgangspartier er det en god ide at placere riste eller 
måtter både udenfor og indenfor. Det mindsker mængden af 
grus og småsten, der kan ridse gulvet.

Alle møbler, der placeres direkte på et lakeret gulv, bør have 
påsat ”filtdupper” under benene for at beskytte gulvets overflade 
mod ridser. Ved kontorstole med hjul er det en fordel at placere 
en ”køreplade” under stolen eller evt. udskifte hjulene med 
”bløde” hjul. Der bør anbringes underlag under planter, så det 
lakerede gulv ikke kommer i kontakt med fugt/vand  i længere 
tid ad gangen.

Rengøring og vedligeholdelse af lakerede trægulve
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. 

Hyppigheden af vedligeholdelse afhænger naturligvis af brugen 
af gulvet, men det er vigtigt at understrege, at genlakering 
bør ske, inden den originale lak gennemslides. Dette gælder i 
særlig grad for hvidpigmenterede gulve. En gennemslidning af 
den originale lak betyder, at gulvet skal slibes til rent træ inden 
genlakering. 

Genlakering af lakerede trægulve
Inden genlakering afvaskes gulvet med Junckers GulvRens for 
at neutralisere GulvSæbe. Den lakerede overflade skal være 
helt tør inden lakering. Der mellemslibes med sandpapir eller 
slibenet (P120-P150) og gulvet skal være helt fri for slibestøv, 
inden lakering med en af Junckers Gulvlakker. Slibning og 
lakering skal altid ske i træets længderetning. Lakken påføres 
enten med pensel, rulle eller sprøjte. Tørretiden er ca. 4 timer 
ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed. Maksimal hårdhed 
opnås efter 72 timer.

Vedhæftning: For at sikre den bedste vedhæftning er det en god 
idé at lave en lille lakprøve på et mindre felt. Påfør et lag lak. 
Dagen efter skraber du på lakken med kanten af en mønt. Hvis 
overfladen ikke krakelerer, kan du lakere hele gulvet.

Vær opmærksom på at:
Mange nye trægulve er fra fabrikken påført en speciel type 
overflade – UV-lak. Hvis dit gulv er behandlet med UV-lak, kan 
du ikke vedligeholde gulvet på normal vis, da almindelige lakker 
ikke kan hæfte på det. I stedet skal gulvet slibes til rent træ, og 
ny lakfilm opbygges.

Trægulve af træsorten eg indeholder store mængder garvesyre, 
som kan aktiveres ved lakering med alle typer vandige lakker, 
resultatet kan blive misfarvede gulve.

Har du spørgsmål, kan du få svar ved at ringe til Junckers på 
tlf. 7080 3000

Læs mere på www.junckers.dk
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Lak til træguvle

Det skal du bruge for at opnå et flot resultat

Det er vigtigt at bruge de rigtige redskaber, materialer og metoder, når 
gulvet skal plejes og vedligeholdes.

DB nr. Produkt Liter
5729441 Junckers GulvRens 1
5729437 Junckers GulvSæbe 1
5729438 Junckers GulvSæbe 2½
1437130 Junckers GulvLak PLUS, Ultramat 2½ 
1437139 Junckers GulvLak PLUS, Mat 2½ 
1437148 Junckers GulvLak PLUS, Halvblank 2½ 


