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JUNCKERS
Junckers Industrier A/S blev grundlagt i 1930 og er Europas førende producent af massive trægulve til sport, bolig og erhverv.

Junckers er den eneste gulvproducent i markedet, der kan supplere med et nøje afstemt sortiment af egenproducerede træplejeprodukter til regel-
mæssig vedligeholdelse og renovering af trægulve. Det betyder, at Junckers altid kan levere en samlet løsning uanset opgavetype.

Alle trægulve og træplejeprodukter produceres i Danmark, og er derfor udviklet på baggrund af solide danske håndværksmæssige traditioner.



GrundLak
 Hurtigttørrende, vandbaseret grunder, der anvendes til 
ubehandlede eller maskinafslebne trægulve i boliger, erhverv og 
sportshaller.

Ved brug af grunder minimeres risikoen for side-binding mellem 
de enkelte gulvbrædder. Beskyttende overlakering med en af 
Junckers’ vandbaserede gulvlakker skal udføres efter grunding.

Vælg GrundLak klar for at opnå det klassiske udseende eller 
GrundLak farvet for at skabe en lysere eller mørkere atmosfære i 
rummet. 

GrundLak er indeklimamærket og har derfor gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der 
ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke 
luftkvaliteten i rummet.

2280006 Junckers Grundlak Klar 10 L

GulvLak
1-komponent lugtsvag, vandbaseret akryl/polyurethan gulvlak. 
Anbefales som top-lak til maskinafslebne og tidligere lakerede 
trægulve i boligrum med let slid.

Maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak før 
top-lakering.

GulvLak er indeklimamærket og har derfor gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der 
ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke 
luftkvaliteten i rummet.

2220001 Junckers Gulvlak halvblank 0,75 L

2220004 Junckers Gulvlak halvblank 2,5 L

2250001 Junckers Gulvlak mat  0,75 L

2250004 Junckers Gulvlak mat  2,5 L

2270001 Junckers Gulvlak ultramat 0,75 L

2270004 Junckers Gulvlak ultramat  2,5 L



GulvLak PLUS
Slidstærk 1-komponent vandbaseret gulvlak. Anbefales 
som toplak i boligrum med stort slid, f.eks. køkken/alrum 
og trapper samt til lettere trafikerede gulve, der anvendes til 
erhvervsmæssige formål.

Kan anvendes på tidligere lakerede, ubehandlede og 
maskinafslebne gulve samt alle typer træværk indendørs.
 Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med 
Junckers GrundLak før behandling med toplak.

GulvLak PLUS er indeklimamærket og har derfor gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der 
ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke 
luftkvaliteten i rummet.

GulvLak PLUS er optaget/registreret i databasen for 
byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket 
byggeri.

2210006 Junckers Gulvlak Plus mat 10 L

2210106 Junckers Gulvlak Plus ultramat 10 L

HP Commercial
Lugtsvag 2-komponent og meget slidstærk vandbaseret 
polyurethanlak, der anbefales som top-lak på trægulve i 
erhverv med meget stort slid, f.eks. detailhandel, restauranter 
og institutioner.

Kan anvendes på tidligere lakerede, ubehandlede og 
maskinafslebne gulve. Ubehandlede og maskinafslebne gulve 
skal grundes med Junckers GrundLak før behandling med 
top-lak.  HP Commercial skal blandes med tilhørende hærder 
før brug.

HP Commercial er indeklimamærket og har derfor 
gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det 
sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt 
kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

HP Commercial er optaget/registreret i databasen for 
byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket 
byggeri.

2300005 Junckers HP Commercial ultramat 5 L

2310005 Junckers HP Commercial mat 5 L



Strong Premium
1-komponent vandbaseret og lugtsvag top-lak til brug på meget 
trafikerede trægulve, der anvendes til erhvervsmæssige formål.

Produktet er velegnet til ubehandlede, afslebne og tidligere 
lakerede trægulve. Ubehandlede eller maskinafslebne trægulve 
skal grundes med Junckers GrundLak før behandling med top-lak.

Strong Premium er indeklimamærket og har derfor gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der 
ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke 
luftkvaliteten i rummet.

2240005 Junckers Strong Premium ultramat 5 L

ProFinish
Lugtsvag, vandbaseret 1-komponent akryl/polyurethan gulvlak.  
Anbefales som toplak ved lettere renovering af alle typer 
boliggulve. Hurtigtørrende og let at påføre.

Maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak før 
toplakering.

ProFinish er indeklimamærket og har derfor gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der 
ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke 
luftkvaliteten i rummet.

ProFinish er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

2290005 Junckers ProFinish mat 5 L
2290006 Junckers ProFinish  mat 10 L
2290105 Junckers ProFinish  ultramat 5 L
2290106 Junckers ProFinish  ultramat 10 L



GulvOlie
 Anvend GulvOlie indendørs til grunding og færdigoliering af 
ubehandlede og maskinafslebne trægulve samt til renovering 
af tidligere olierede trægulve.

Hvis du foretrækker udtrykket fra olie, men samtidig gerne 
vil opnå fordelene ved en lakeret overflade, kan GulvOlie 
kombineres med lak. Se anvisning under anbefalede 
systemer. 

Vælg GulvOlie klar for at opnå det klassiske udseende eller 
en farvet olie, der giver rummet karakter. Har du installeret et 
trægulv med skibsfuge, så brug altid klar olie, da farvet olie vil 
misfarve fugen.

GulvOlie er indeklimamærket og har derfor gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der 
ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke 

luftkvaliteten i rummet.

2330004 Junckers GulvOlie Klar 2,5 L

2330005 Junckers GulvOlie Klar 5 L

2331114 Junckers GulvOlie Hvid 2,5 L

2400004 Junckers GulvOlie Invisible 2,5 L 

2400005 Junckers GulvOlie Invisible 5 L

Rustik BordpladeOlie
Rustik BordpladeOlie er et indendørs olieprodukt til grunding 
og færdigoliering af ubehandlede eller afslebne bordplader af 
træ, f.eks, stueborde, spiseborde etc. Anbefales også som 
opfrisker ved lettere slid. Olien tilfører træet en vand- og 
smudsafvisende overflade.

Rustik BordpladeOlie er indeklimamærket og har derfor 
gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det 
sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt 
kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Rustik BordpladeOlie, klar er optaget/registreret i databasen 
for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket 
byggeri.

2500002 Junckers Rustik BordpladeOlie Klar 0,75 L 

2501112 Junckers Rustik BordpladeOlie Hvid 0,75 L

2501122 Junckers Rustik BordpladeOlie maghoni 0,75 L

2501142 Junckers Rustik BordpladeOlie Invisible 0,75 L



Køkken BordpladeOlie
Indendørs olieprodukt til grunding og færdigbehandling af 
ubehandlede samt afslebne overflader af træ.

Olien tilfører træet en vand- og smudsavisende overflade.

Køkken BordpladeOlie overholder EU’s rammeforordning 
1935/2004, der specificerer krav til kontakt med fødevarer. 
Det betyder, at olien kan anvendes til køkkenborde, 
skærebrætter og andet træværktøj, der kommer i berøring 
med fødevarer.

Produktet kan også anvendes til at oliere overflader, 
der tidligere har været behandlet med Junckers Rustik 
BordpladeOlie klar eller farvet.

2501132 Junckers Køken BordpladeOlie 0,75 L

TerrasseOlie
Træolie til udendørs brug. 

Kan anvendes på ubehandlede og tidligere oliebehandlede 
overflader. Beskytter mod solens UV-stråling og forbygger 
fugtindtrængning. 
 
Anvendes på nåletræ og hårdttræ, dog ikke lærk og eg

2411145 Junckers Terrasseolie Natur 5 L

2411155 Junckers Terrasseolie Teak 5 L

LærkeTræsOlie
Lærketræsolie er en transparent let gylden træolie specielt 
udviklet til brug på træterrasser og andre udvendige overader 
af lærketræ.
 
Kan anvendes på ubehandlede og tidligere oliebehandlede 
overflader.  Beskytter mod solens UV-stråling og forebygger 
fugtindtrængning.

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

2411135 Junckers Lærketræsolie 5 L



SkibsLak
SkibsLak er en fyldig og slidstærk lak, der er meget 
modstandsdygtig over for saltvand og sollys.

Kan anvendes på indvendige og udvendige skibsdele. 
Udvendigt dog kun over vandlinjen.

2040001 Junckers SkibsLak blank 0,75 L

2040004 Junckers SkibsLak blank 2,5 L

2050000 Junckers SkibsLak mat 0,38 L

2050001 Junckers SkibsLak mat 0,75 L

2050004 Junckers SkibsLak mat 2,5 L

Lud
Lud er et indendørs produkt til hvidpigmentering af 
ubehandlede eller afslebne træoverflader af ask, bøg og 
nåletræ (fyr og gran).

Begrænser træets naturlige gulningsproces.

Produktet anbefales ikke til eg, da træsortens indhold af 
garvesyre kan medføre misfarvning. Træoverflader behandlet 
med Lud skal altid beskyttes med enten sæbe, olie og/eller 
lak.

2351115 Junckers Lud 5 L

OliePleje
OliePleje anvendes indendørs til pleje af olierede trægulve.

Olien er hurtigtørrende, således at gulvet er klar til let trafik 
efter 30-60 minutter. Beskytter overfladen og sikrer at 
trægulvet fremstår med et ensartet udseende uden småridser 
og slidmærker.

Anvend kun OliePleje til genopfriskning af gulvet. Hvis 
overfladen er slidt igennem til rent træ, skal gulvet slibes og 
genbehandles med en af Junckers’ gulvolier.

OliePleje er indeklimamærket og har derfor gennemgået 
omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der 
ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke 
luftkvaliteten i rummet.

2390004 Junckers Oliepleje Vandig 2,5 L



LakRens Suprem
LakRens Supreme anvendes til afrensning af sæberester fra 
Junckers GulvSæbe inden genopfriskning med lak.

2260002 Junckers LakRens Supreme 1 L

GulvSæbe
GulvSæbe er et universalt rengøringsmiddel, som anvendes 
til regelmæssig vask af lakerede trægulve samt laminat- og 
vinylgulve.

Sæben opløser effektivt snavs og er perfekt til overflader, 
hvor hyppig gulvvask er nødvendig.

2100002 Junckers Gulvsæbe 1 L

NaturSæbe
NaturSæbe er specielt udviklet til regelmæssig rengøring af 
sæbe- og oliebehandlede trægulve samt til beskyttelse af 
ludbehandlede overflader.

Ved brug af NaturSæbe lukkes træets porer, og giver dermed 
gulvet en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning.

NaturSæbe fås i 3 varianter. Anvend natur til mørke træsorter 

og hvid eller ekstra hvid til lyse træsorter.

2360005 Junckers Natursæbe 5L
2361115 Junckers Natursæbe Hvid 5 L
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