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LAKY PRO KOMERČNÍ 
A BYTOVÉ PROSTORY

TMELY A ZÁKLADNÍ LAKY

SPORT A TANEC
– LAKY, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

OLEJOVÁNÍ PODLAH 
V INTERIÉRU

PŘÍPRAVKY PRO ČIŠTĚNÍ 
A ÚDRŽBU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ 
DŘEVA V EXTERIÉRU

OBECNÉ INFOMRACE
– ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

OBSAHPROČ ZROVNA JUNCKERS?

Dodáváme komplexní řešení doprovázená 
profesionální technickou podporou

Výběrem produktů Junckers získáváte nejen dokonalé přípravky 
k ošetření a ochraně Vaší dřevěné podlahy, ale také zkušenosti 
a odborné znalosti z výzkumu a výroby dřevěných podlah, jimž 
se věnujeme od roku 1930. Od roku 1950 se v našem hlavním 
výrobním závodě v Dánsku zabýváme také výrobou přípravků 
pro povrchovou úpravu dřevěných podlah. Na jejich vývoji pracují 
naše vlastní technické týmy, které využívají nejnovější technologické 
poznatky a materiály.

Naše nabídka obsahuje úplné spektrum produktů pro pravidelnou 
údržbu, renovaci nebo zcela novou úpravu povrchu Vaší dřevěné 
podlahy. Ať se jedná o komerční, bytové nebo sportovní prostory, 
vždy dodáváme 100% komplexní řešení. Produkty Junckers jsou 
navrženy tak, aby jejich používání bylo šetrné k životnímu prostředí 
a Vašemu zdraví. Kvalita používaných surovin, trvalý, odolný 
a precizně ošetřený povrch dřevěné podlahy a zdravé vnitřní klima 
jsou již dlouholetým standardem produktů Junckers.

Jedním z velkých benefi tů spolupráce s naší společností je také fakt, 
že v případě pochybností či nejistoty o správnosti použití produktu 
či technologie obdržíte profesionální technickou podporu. 

Náš tým je vždy připraven Vám pomoci zabezpečit 
a úspěšně dokončit Váš projekt.
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JUNCKERS PREFILL JUNCKERS BASEFILL 

POPIS Akrylátový tmel na vodní bázi pro celoplošné tmelení 
menších spár.

Smícháním s jemným prachem z broušení podlahy vznikne 
hmota pro tmelení podlahových spár.

PreFill rychle schne a používá se v kombinaci se základním 
lakem na vodní bázi a finálními produkty JUNCKERS.

Rychle schnoucí rozpouštědlový tmel určený 
k tmelení větších spár.

Smícháním s jemným brusným prachem z dřevěné 
podlahy získáte hmotu k tmelení spár do velikosti 2 mm.

BaseFill se používá v kombinaci s laky Junckers 
na rozpouštědlové nebo vodní bázi. Je vhodný pro 
většinu broušených a neošetřených parket, včetně 
exotických dřevěných podlah.

VZHLED Krémový/mléčný. Po smíchání s brusným prachem 
a po zaschnutí má stejnou barvu jako dřevěná podlaha.

Bezbarvý. Po smíchání s brusným prachem 
a po zaschnutí má stejnou barvu jako dřevěná podlaha.

VYDATNOST 5-20 m²/litr v závislosti na stavu podlahy. 10 m²/litr. 

BALENÍ 5 litrů. 10 litrů.

DOBA SCHNUTÍ* 45-90 minut. Cca 15 minut. 

APLIKACE Širokou ocelovou špachtlí. Širokou ocelovou špachtlí. 

JUNCKERS PRELAK 
CLEAR/WHITE JUNCKERS BASEPRIME JUNCKERS PROSEAL

POPIS Jednosložkový základní lak 
na vodní bázi.

Minimalizuje boční slepení všech 
dřevěných podlah. Rychle schne 
a snadno se brousí. 

Používá se s jednosložkovými 
a dvousložkovými finálními laky 
JUNCKERS na vodní bázi.

Rychleschnoucí základní lak 
na bázi oleje.

Pro exotické a jinak náchylné dřevěné 
podlahy, kde je předpoklad špatného 
přilnutí základního laku na vodní bázi.

Zvýrazní a prohloubí tón ošetřeného 
dřeva. Měl by být používán pouze 
přímo na holé dřevo.

Uretanový základní lak na olejové 
bázi kompatibilní s JUNCKERS 
laky HP na vodní bázi. 

ProSeal zvýrazní a prohloubí tón 
ošetřeného dřeva. Nepoužívá 
se ve spojení s laky na bázi 
rozpouštědel. Pro finální úpravu 
se používá v kombinaci s JUNCKERS 
laky HP Commercial nebo HP Sport.

Při použití produktu ProSeal docílíte 
velmi podobného vzhledu originálních 
podlahových prken JUNCKERS.

VZHLED Junckers PreLak bezbarvý: 
krémový/mléčný v kanystru. 
Po zaschnutí bezbarvý.
Junckers PreLak White: 
finální úprava je transparentně bílá.

Čirý. Po zaschnutí bezbarvý. Probarví dřevo a dodá mu hluboký 
hřejivý tón. 

VYDATNOST PreLak Clear: 8 m²/litr. 
PreLak White: 10 m²/litr.

10 m²/litr. 8-10 m²/litr. 

BALENÍ 5 litrů. 5 litrů. 5 a 10 litrů.

DOBA SCHNUTÍ* PreLak Clear: cca 1-2 hodiny. 
PreLak White: cca 4 hodiny.

Cca 15 minut. Cca 16 hodin. 

APLIKACE Válečkem s krátkým chlupem. Štětcem nebo válečkem 
s krátkým chlupem.

Štětcem, válečkem, stříkací pistolí.

TMELY A ZÁKLADNÍ LAKY
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*při 20°C a 50% relativní vlhkosti

JUNCKERS TMELY A ZÁKLADNÍ LAKY tvoří základ pro vytvoření odolného povrchu dřevěné 
podlahy. Tyto výrobky jsou vždy užívány s finálními produkty JUNCKERS v rámci kompletního systému.



JUNCKERS 
PROTECH

JEDNOSLOŽKOVÝ LAK 
NA ROZPOUŠTĚDLOVÉ 
BÁZI

Junckers ProTech je 
produkt určený pro 
profesionální použití. 

Poskytuje pevný, pružný 
a velmi odolný povrch. 
V porovnání s obdobnými 
produkty na olejové bázi se 
ProTech, především díky velmi 
mírnému zápachu, dobře 
zpracovává a snadno aplikuje. 

Tento lak zvýrazní hloubku 
a odstín ošetřeného dřeva, 
podobně jako olej, ale 
s výhodami lakovaného 
povrchu.

Bezbarvý po zaschnutí.

(20) Mat
(50) Pololesk
(80) Lesk

8-10 m²/litr. 

0,75; 2,5; 5 a 10 litrů.

Cca 8-24 hodin. 
Lehké zatížení: 24 hodin. 
Maximální zatížení: 
do jednoho týdne.

Štětcem, mohérovým 
válečkem, stříkací pistolí.

JUNCKERS 
PROFESSIONAL 625

JUNCKERS 
HP COMMERCIAL

JUNCKERS 
HP FRICTION+ 

DVOUSLOŽKOVÝ LAK 
NA ROZPOUŠTĚDLOVÉ 
BÁZI

DVOUSLOŽKOVÝ LAK 
NA VODNÍ BÁZI

DVOUSLOŽKOVÝ LAK 
NA VODNÍ BÁZI

Junckers Professional 
625 je finální kyselinou 
tvrdnoucí lak na silně 
zatěžované parkety, 
zejména v komerčních 
prostorách.

Jeho použití je velmi 
univerzální od lakování 
parket, schodů, barů 
v restauracích, ale je také 
vhodný k lakování dřevěného 
nábytku.

Zvýrazňuje hloubku i odstín 
ošetřeného dřeva a výborně 
zaplňuje póry. Nedoporučuje 
se jeho použití na sportovní 
povrchy. Aplikuje se na 
přebroušené povrchy, a to ve 
dvou až třech vrstvách.

Prémiový 100% 
polyuretanový 
dvousložkový lak na vodní 
bázi.

Rychle vytvrzující lak 
pro vysokou zátěž, kde 
se vyžaduje mechanická 
odolnost, jako např. komerční 
prostory. Nežloutne a je 
připravený na provoz již 
další den.

Lak HP Commercial musí 
být před použitím smíchán 
s tužidlem.

Protiskluzný dvousložkový 
lak na vodní bázi, 
100% polyuretan, na bázi 
laku HP Commercial. 

Rychle vytvrzující lak pro 
prostory s vysokou zátěží, 
kde jsou vyžadovány zvýšené 
nároky na protiskluzné 
vlastnosti, jako např. 
restaurace, bary či schodiště.

Lak HP Friction+ se používá 
pouze pro finální vrstvu a není 
již přetíratelný. Po zaschnutí 
nežloutne. Před použitím musí 
být lak HP Friction+ smíchán 
s tužidlem Junckers HP 
Friction+ Hardener. 

Splňuje normu BS7976-2:2002.

Bezbarvý po zaschnutí. Krémový/mléčný v kanystru. 
Bezbarvý po zaschnutí.

Krémový/mléčný v kanystru. 
Bezbarvý po zaschnutí.

(20) Mat
(50) Pololesk
(80) Lesk

(10) Ultramat
(50) Pololesk

(10) Ultramat

10 m²/litr. 10-12 m²/litr. 10-12 m²/litr.

5,2 litru (5 litrů a 0,2 litru)
10,4 litru (10 litrů a 0,4 litru)

4,95 litru (4,5 litru a 0,45 litru) 4,95 litru (4,5 litru a 0,45 litru)

Na dotek/přelakování:
cca 1,5 hodiny.
Pochozí/lehké zatížení: 
24 hodin.
Maximální zatížení: po 3 dnech.

Na dotek/přelakování: 
cca 3 hodiny. 
Pochozí/lehké zatížení: 
8 hodin. 
Maximální zatížení: po 3 dnech.

Na dotek/přelakování: 
cca 3 hodiny. 
Pochozí / lehké zatížení: 
8 hodin. 
Maximální zatížení: po 3 dnech.

Štětcem, mohérovým 
válečkem, stříkací pistolí.

Štětcem, mohérovým 
válečkem s krátkým chlupem, 
stříkací pistolí.

Štětcem, mohérovým 
válečkem s krátkým chlupem, 
stříkací pistolí.
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JUNCKERS PROFINISH JUNCKERS STRONG JUNCKERS HP ONE

POPIS Jednosložkový lak na vodní bázi – 
polymer – polyuretan/akryl. 

Rychleschnoucí a vytvrzovací 
lak pro bytovou zátěž. ProFinish 
se snadno aplikuje a nežloutne.

Jednosložkový zátěžový lak 
na vodní bázi. 

100% polyuretanový lak na dřevěné 
podlahy s vysokou zátěží v domácích 
prostorách a s nízkou zátěží 
v komerčních prostorách. Snadno 
se zpracovává, má dobrý rozliv 
a mírný zápach.

Je vhodný k renovacím a k použití 
na neošetřené nebo i dříve lakované 
povrchy. 

Jednosložkový vysokozátěžový lak 
na vodní bázi.

100% polyuretanový lak s mírným 
zápachem, vhodný na podlahy 
v komerčních prostorách. Poskytuje 
nákladově efektivní řešení tam, kde 
není nutná mimořádná odolnost 
otěru, jakou splňují laky Junckers 
řady HP. HP ONE nežloutne, má 
vynikající rozliv a nivelační vlastnosti.

Je vhodný k renovacím a k použití 
na neošetřené nebo i dříve lakované 
povrchy.

VZHLED Krémový/mléčný v kanystru. 
Bezbarvý po zaschnutí. 

Krémový/mléčný v kanystru. 
Bezbarvý po zaschnutí.

Krémový/mléčný v kanystru. 
Bezbarvý po zaschnutí.

STUPEŇ LESKU (10) Ultramat
(20) Mat
(50) Pololesk
(80) Lesk

(20) Mat
(50) Pololesk
(80) Lesk (pouze v balení 5 litrů)

(10) Ultramat
(20) Mat
(50) Pololesk

VYDATNOST 10-12 m²/litr. 10-12 m²/litr. 10-12 m²/litr. 

BALENÍ 0,75; 2,5 a 5 litrů. 2,5 a 5 litrů. 5 litrů. 

DOBA SCHNUTÍ* 4 hodiny. 
Plně vytvrzený po 3 dnech. 
Důležité upozornění! Aplikují se 
maximálně 2 vrstvy v jeden den.

4 hodiny. 
Plně vytvrzený po 3 dnech. 
Důležité upozornění! Aplikují se 
maximálně 2 vrstvy v jeden den.

Cca 3 hodiny. 
Plně vytvrzený po 3 dnech. 
Důležité upozornění! Aplikují se 
maximálně 2 vrstvy v jeden den.

APLIKACE Štětcem, mohérovým válečkem 
s krátkým chlupem, stříkací pistolí.

Štětcem, mohérovým válečkem 
s krátkým chlupem, stříkací pistolí.

Štětcem, mohérovým válečkem 
s krátkým chlupem, stříkací pistolí.

PODLAHOVÉ LAKY
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*při 20°C a 50% relativní vlhkosti
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JUNCKERS NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU PODLAHOVÝCH LAKŮ, které byly speciálně vyvinuty 
pro použití v bytových a komerčních prostorách. Výběr produktu závisí na očekávaném stupni zatížení 
podlahy. Široký výběr stupňů lesku umožňuje získat povrchovou úpravu, která přesně vyhovuje vašemu 
individuálnímu řešení prostoru. Při lakování podlahy, která byla broušena až na čisté dřevo, použijte před 
nanesením finální vrstvy jeden ze základních laků Junckers. Zabráníte tak případnému bočnímu slepení 
jednotlivých dřevěných prken.

Zvýšená odolnost Vaší podlahy 
s dvousložkovými laky
Dvousložkové laky Junckers jsou speciálně vyvinuty do prostor s velmi 
vysokou zátěží. Naše laky posunují standard v tom, jak vysoce odolné a dobře 
zpracovatelné mohou být. Velmi důležitá je také rychlá doba schnutí těchto 
produktů, kterou ocení všichni, pro něž je důležitá rychlost při práci.

PRO KOMERČNÍ 
A BYTOVÉ PROSTORY
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JUNCKERS 
TAPEPRIMER 

Chrání podlahu při použití 
dočasné lepicí pásky pro 

značení čar nebo samolepicích 
reklamních fólií. Pro detaily 

použití nás kontaktujte.

JUNCKERS 
SYLVA SPORT CLEANER

JUNCKERS 
SYLVA DISSOLVER H²O

JUNCKERS
SPORTS REFRESHER

POPIS Sylva Sport Cleaner je univerzální 
čistič pro lakované sportovní 
podlahy z tvrdého dřeva. Sylva 
Sport Cleaner se nevrství 
na povrchu a proto je ideální pro 
pravidelné používání.

Pro neutralizaci, odmaštění 
a obnovení protiskluzných vlastností 
podlahy použijte Sylva Neutralizer. 
Přípravky jsou určené pro ruční 
úklid v kombinaci s mopem 
a ždímacím strojem.

Sylva Dissolver je čistič sloužící 
k odstranění házenkářské kalafuny 
z lakované dřevěné sportovní 
podlahy. Tento produkt se používá 
pro změkčení házenkářské kalafuny 
před pravidelným čištěním.

Produkt na vodní bázi určený pro 
dřevěné sportovní podlahy dříve 
ošetřené systémem Junckers HP 
Sport. Oživuje zašle vypadající 
povrch, vyplňuje drobná poškrábání 
a chrání podlahu. Splňuje normu 
EN 14904. Sports Refresher je 
speciálně vyvinut tak, aby mohl 
být přetíratelný lakem Junckers HP 
Sport. Před přidáním dodatečné 
vrstvy HP Sport laku je potřeba 
povrch pouze velmi jemně 
přebrousit.

ŘEDĚNÍ 50-200 ml na 10 litrů vody. 100 ml na 10 litrů vody.
Velmi znečištěná podlaha: 
200 ml na 10 litrů vody. 

- 

VYDATNOST - - 20-25 m²/litr.

HODNOTA PH/
STUPEŇ LESKU

Ředěný: cca 6-8. 
Neředěný: cca 8,5.

Ředěný: cca 8. 
Neředěný: cca 11. 

Pololesk. 

BALENÍ 5 litrů. 5 a 10 litrů. 5 litrů. 

DOBA SCHNUTÍ* - - Cca 1-2 hodiny.
Pochozí po 3 hodinách.
Aplikujte pouze 2 vrstvy 
v jeden den. 
Plně vytvrzený po 72 hodinách. 

APLIKACE Dobře vyždímaným hadrem 
nebo mopem. 

Houbou, hadrem nebo mopem. 
Hadrem a rozprašovačem, nebo 
rozprašovačem a čistícím strojem.

Plochým podlahovým mopem.

*při 20°C a 50% relativní vlhkosti

DVOUSLOŽKOVÝ LAK JUNCKERS HP SPORT je nepřekonatelný v kvalitě 
a výkonu při použití v tělocvičnách a sportovních halách na celém světě, a to včetně 
olympijských sportovišť. Je velice odolný proti otěru a mechanickému poškození. 
Spolu s naší řadou laků pro barevné značení sportovišť HP SPORTS LINE 
poskytuje ucelený systém pro renovaci a údržbu dřevěných 
sportovních podlah.

JUNCKERS HP SPORT JUNCKERS 
HP SPORTS LINE

POPIS HP Sport je vysoce kvalitní 
dvousložkový 100% polyuretanový 
lak na vodní bázi určený pro velmi 
vysokou zátěž dřevěných sportovních 
povrchů. HP Sport nežloutne, je velmi 
trvanlivý a odolný proti otěru, velmi 
rychle vytvrzuje. Následující den 
po nalakování je podlaha připravena 
k použití. HP Sport splňuje požadavky 
podle normy EN 14904 pro 
víceúčelové sportovní podlahy. 

Junckers HP Sports Line je 
dvousložkový polyuretanový lak 
na vodní bázi určený pro značení 
hřišť a barevných ploch v tělocvičnách 
a sportovních halách. Tento produkt 
je určen pro použití na podlahy 
ošetřené lakem Junckers HP Sport 
a na originální lakované podlahy 
Junckers.

VZHLED Krémový/mléčný v kanystru. 
Bezbarvý po zaschnutí na povrchu. 

Barevný plně krycí.

STUPEŇ LESKU/
ODSTÍN

(50) Pololesk Bíla, žlutá, červená, modrá,
zelená, černá.

VYDATNOST 10-12 m²/litr. 6-8 m²/litr. 

BALENÍ 4,95 litru (4,5 litru a 0,45 litru)
24,2 litru (22 litrů a 2,2 litru)

0,72 litru (0,65 litru a 0,065 litru)
2,2 litru (2 litry a 0,2 litru)

DOBA SCHNUTÍ* Na dotek/přelakování: cca 3 hodiny. 
Pochozí/lehké zatížení: 8 hodin. 
Maximální zatížení: po 3 dnech.

Přelakování: 24 hodin.
Pochozí/lehké zatížení: 8 hodin. 
Maximální zatížení: po 3 dnech.

APLIKACE Štětcem, mohérovým válečkem 
s krátkým chlupem, stříkací pistolí.

Štětcem, mohérovým válečkem 
s krátkým chlupem, stříkací pistolí.
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SPLŇUJE POŽADAVKY NORMY EN 14904

Po instalaci či renovaci je nutné na většině dřevěných sportovních 
podlah barevně vyznačit jednotlivá sportoviště. Barevný dvousložkový 
lak HP Sports Line je ve spojení s laky HP Sport ideální systémové 
řešení. K dispozici v bílé, červené, zelené, modré, žluté a černé. 
Pro vytvoření více odstínů lze barvy mezi sebou smíchat. 

JUNCKERS HP SPORTS LINE 
LAK PRO BAREVNÉ ZNAČENÍ SPORTOVIŠŤ

PRO SPORTOVNÍ 
PODLAHY
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JUNCKERS 
RUSTIC OIL CLEAR

JUNCKERS 
RUSTIC SOLID 100

JUNCKERS PROFESSIONAL 
HARDWAX OIL

POPIS Napouštěcí a finální olej pro 
neošetřené dřevěné podlahy 
a stolní/pracovní desky.

Rustic Oil Clear lze použít v kombinaci 
s produktem Rustic Oil Colour.

Vysokosušinový olej pro vnitřní 
použití na neošetřené/broušené 
dřevěné podlahy a stolní/pracovní 
desky. 

Bez obsahu organických rozpouštědel.

Velmi odolný a rychleschnoucí 
vytvrzovací olej pro neošetřené 
dřevěné podlahy. 

Hardwax Oil zdůrazní barevný tón 
dřeva. Díky obsahu voskové složky 
zvýší odolnost dřevěné podlahy. 
Je vhodný do bytových i komerčních 
prostor. Jeho použití je vhodné 
pro realizace s krátkým časovým 
intervalem. Tento produkt se používá 
jako napouštěcí i finální. Pro více 
porézní dřeviny může být použita ještě 
dodatečná vrstva.

Upozornění: Hardwax Oil není 
přetíratelný laky na vodní bázi.

VZHLED Transparentní – zvýrazňuje hloubku 
a barevný tón dřeva.

Velmi zvýrazňuje hloubku a barevný 
tón dřeva. Dřevo dostává „medový 
nádech“.

Mat až hluboký mat. 

VYDATNOST 10-30 m²/litr, závislá na struktuře 
a savosti dřeva. 

Více savé dřeviny: cca 7,5 m²/litr. 
Méně savé dřeviny: cca 15 m²/litr. 

20-30 m²/litr. 

BALENÍ 0,75; 2,5 a 5 litrů. 0,75; 2,5 a 5 litrů. 0,75; 2,5 a 5 litrů. 

DOBA SCHNUTÍ* 16-24 hodin před aplikací finální 
vrstvy. K použití připraveno 24 hodin 
po aplikaci finální vrstvy.
Plně vytvrzený po 3 dnech. 

Minimálně 16 hodin. Připraveno 
k užívání 24 hodin po aplikaci finální 
vrstvy. Plně vytvrzený po 3 dnech. 

Suchý na dotek po 4 hodinách. 
Přetíratelný cca po 16 hodinách. 
Leštění cca po 16 hodinách. 
Plně vytvrzený po 6 dnech. 

APLIKACE Hadrem, válečkem, štětcem, ocelovou 
špachtlí v kombinaci s nylonovým 
podlahovým padem a následným 
zapracováním talířovou bruskou.

Válečkem, štětcem, ocelovou špachtlí 
v kombinaci s nylonovým podlahovým 
padem a následným zapracováním 
talířovou bruskou.

Válečkem, štětcem, ocelovou špachtlí 
v kombinaci s nylonovým podlahovým 
padem a následným zapracováním 
talířovou bruskou.

JUNCKERS 
RUSTIC OIL COLOUR

POPIS Rustic Oil Colour se používá 
jako napouštěcí i finální olej pro 
neošetřené dřevěné podlahy 
v interiéru. Je vhodný také na 
pracovní/stolní desky.
Junckers Rustic Oil Colour může 
být použitý v kombinaci s Rustic Oil 
(bezbarvý).

VZHLED Barevná olejová konzistence, 
po zaschnutí transparentní – barevný.   

VYDATNOST 10-30 m²/litr, závisí na typu 
a savosti dřeva.   

BALENÍ 0,75 a 2,5 litru.

DOBA 
SCHNUTÍ*

16-24 hodin před aplikací finálního 
oleje. Připraveno k užívání 24 hodin 
po finální vrstvě. Plně vytvrzený 
po 3 dnech. 

APLIKACE Hadrem, válečkem, štětcem, ocelovou 
špachtlí v kombinaci s nylonovým 
podlahovým padem a následným 
zapracováním talířovou bruskou.

VYTVRZOVACÍ OLEJE 
A TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE

Junckers Rustic 
Oil Colour 

pomůže udržet jedinečný 
vzhled Vaší podlahy, nebo jí dodá 

zcela nový rozměr. Dolaďte 
si interiér s odstíny řady 

Junckers Rustic Oil Colour.

ón
žky 

y.
rčních

né
ovým 
se používá
o více 

ještě 

á 

NOST

BALEN

VYDATNO

B

RawSugar

Anthracite

Mahogany

Cherry

Black

Walnut

DarkCoco

Driftwood Grey 

SmoothRum 

WildHazel

Nut

White Nordic 

*při 20°C a 50% relativní vlhkosti

PŘÍPRAVKY PRO OLEJOVÁNÍ PODLAH V INTERIÉRU JUNCKERS krásně prohloubí kresbu 
dřeva a dodají vynikající odolnost proti jeho opotřebení. Nabízíme jak čiré varianty, tak barevné 
vytvrzovací oleje, kterými vhodně doladíte interiér. 

Pokud chcete spojit vzhled olejovaného povrchu s výhodami lakovaného (snadnější údržba), doporučujeme 
použít kombinaci JUNCKERS Rustic Oil/Rustic Oil Colour s laky řady HP Commercial. 

Oleje JUNCKERS jsou určeny pouze pro použití v interiéru.
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JUNCKERS
SYLVA CLEANER

JUNCKERS
SYLVA NEUTRALIZER

JUNCKERS 
SYLVA STRIP

POPIS Sylva Cleaner je univerzální čistič pro 
pravidelný úklid určený na lakované 
a olejované dřevěné podlahy. 
Sylva Cleaner je rychleschnoucí a byl 
vyvinut pro rozpuštění nečistot. 
Sylva Cleaner nezanechává žádné 
stopy ani zbytky na povrchu podlahy. 

Junckers Sylva Neutralizer se 
používá k čištění povrchu podlahy 
před renovací olejem nebo lakem. 
Sylva Neutralizer je rychleschnoucí 
a neutralizuje povrch po čištění 
Junckers Sylva Cleaner. Není nutné 
takto ošetřený povrch ještě přetřít 
vodou.

Čistič k odstranění polišů Junckers 
Sylva Polish a Sylva Wash Polish Matt. 
Po čištění Junckers Sylva Strip musí být 
podlaha znovu ošetřena s Junckers Sylva 
Polish nebo Sylva Wash Polish Matt.

VZHLED Bezbarvý. Bezbarvý. Bezbarvý. 

HODNOTA PH Ředěný: cca 6-8. 
Neředěný: cca 8,5.

Ředěný: 3. 
Neředěný: 2.

- 

POMĚR ŘEDĚNÍ 50–200 ml na 10 litrů vody. 200 ml na 10 litrů vody. Pravidelné čištění: 
75 ml na 10 litrů vody. 
Základní čištění: 
250 ml na 10 litrů vody.

BALENÍ 1; 2,5 a 5 litrů. 1 litr. 1 litr. 

DOBA SCHNUTÍ* Cca 5 minut. Cca 5 minut. Cca 30 minut. 

APLIKACE Dobře vyždímaným hadrem 
nebo mopem. 

Dobře vyždímaným hadrem 
nebo mopem.

Hadrem nebo talířovou bruskou 
s čistícím padem.

*při 20°C a 50% relativní vlhkosti
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JUNCKERS 
SYLVA POLISH

JUNCKERS
RUSTIC TOP OIL

POPIS Junckers Sylva Polish je udržovací 
prostředek na vodní bázi určený 
pro dřevěné podlahy v interiéru 
ošetřené laky Junckers na vodní nebo 
rozpouštědlové bázi. 

Určený pro domácí a komerční 
prostory.

Oživuje matně vypadající povrch, 
zakrývá drobné škrábance a chrání 
podlahu.

Udržovací prostředek pro olejované 
podlahy. Junckers Rustic Top Oil 
se snadno používá a rychle schne. 
Po 30 až 60 minutách je podlaha 
připravena k užívání. 

Junckers Rustic Top Oil dodává 
ochrannou vrstvu povrchu, sjednocuje 
nedokonalosti a oživuje celkový vzhled 
podlahy. 

VZHLED Krémový/mléčný v kanystru. 
Bezbarvý po zaschnutí. 

Po zaschnutí bezbarvý ultra matný 
vzhled. 

STUPEŇ LESKU Pololesk.
Mat.

Ultramat.

VYDATNOST 20-25 m²/litr. 30-50 m²/litr. 

BALENÍ 2,5 a 5 litrů. Black: 2,5 litru. 
Clear: 1 a 2,5litru.

DOBA SCHNUTÍ* Cca 1-2 hodiny. 
Lehké zatížení po 3 hodinách. 
Plně vytvrzený po 3 dnech.

Lehká zátěž po 30-60 minutách. 
Plně vytvrzený po 24 hodinách.

APLIKACE Plochým podlahovým mopem. Plochým podlahovým mopem nebo 
bavlněným hadrem.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

váleček MICROSTAR – 250 mm
9 mm vlas, pro vodní laky

váleček VELUR – 250 mm
5 mm vlas, pro rozpouštědlové laky 
a oleje

štětec natírací plochý 
s přírodní štětinou

bavlněný hadr na stírání oleje

držák válečku 250 mm
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pady pro údržbu 
a zapracování olejů
Ø 406 cm
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Lakované podlahy

ÚKLID A ÚDRŽBA - DENNÍ/TÝDENNÍ
Podlahu vysajte nebo smetákem odstraňte prach a případné kamínky. Pod-
lahu vyčistěte mírným roztokem Junckers Sylva Cleaner. Použijte dobře 
vyždímaný hadr nebo plochý mop s rozprašovačem. Pro větší podlahy po-
užijte čistící stroj s odsáváním a podlahu čistěte pomocí správného poměru 
Sylva Cleaneru. Nově lakované podlahy by neměly být čištěny po dobu 
alespoň 72 hodin po nalakování.

Důležité!
Vždy používejte co nejmenší množství vody. Použijte dobře vyždí-
maný hadr nebo mop a ihned odstraňte přebytečnou vodu. Případ-
nou rozlitou vodu hned utřete do sucha, zabráníte tím poškození 
podlahy. Další vrstvou ochranného prostředku zvýšíte ochranu dře-
věné podlahy.

PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA - DOMÁCNOST
Vyčistěte podlahu pomocí Junckers Sylva Cleaner. Poté na čistý povrch 
naneste tenkou vrstvu Junckers Sylva Polish pomocí plochého mopu 
nebo dobře vyždímaného hadru. Četnost čištění závisí na míře provozu. 
Pro denní/týdenní úklid používejte Junckers Sylva Cleaner podle instrukcí 
na etiketě. Produkt Junckers Sylva Polish se používá v okamžiku, kdy pod-
laha začíná jevit matný vzhled.

PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA SILNĚ NAMÁHANÝCH 
LAKOVANÝCH POVRCHŮ 
– KOMERČNÍ PROSTORY/DOMÁCNOST 
Po provedení běžné denní údržby naneste na suchý čistý povrch, pomo-
cí plochého mopu nebo dobře vyždímaného bavlněného hadru, tenkou 
vrstvu zředěného polituračního přípravu Junckers Sylva Polish. Použijte 
cca 0,1 litru na cca 10 litrů vody. Vysoce zatěžované povrchy ošetřete ne-
zředěným přípravkem. Zajistíte tak lakovanému povrchu extra ochranu. 
Podlahu ošetřenou přípravkem Junckers Sylva Polish dále neleštěte. Údrž-
bu provádíme na základě frekvence užívání podlahy. 4 - 8 týdnů pro obý-
vací pokoje, jídelny a ložnice; 2 – 4 týdny pro kuchyně, chodby, kanceláře; 
1 – 2 týdny pro obchody, restaurace a komerční prostory.

Podrobný popis k údržbě dřevěných podlah a další technické informace 
si vyžádejte u svého prodejce.

Olejované podlahy

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA - DENNÍ/TÝDENNÍ
Olejem ošetřenou podlahu pravidelně důkladně vysávejte. Zbavte ji pra-
chu, kamínků či jiných nečistot. V případě potřeby použijte přípravek Junc-
kers Sylva Cleaner smíchaný s vodou v uvedeném poměru. K čištění olejo-
vané podlahy použijte nejlépe “spray mop”, rotační brusku s bílým padem 
a ručním rozstřikovačem či dobře vyždímaný bavlněný hadr.

Důležité!
Mopy a hadry používané k čištění musí být dobře vyždímané. Přeby-
tečnou či rozlitou vodu z podlahy ihned odstraňte. Při dlouhodoběj-
ším kontaktu vody s podlahou může dojít k poškození dřeva!

DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA
1.  Pro vyčištění extrémně znečištěné podlahy použijte talířovou brusku, 

černý nylonový pad a roztok přípravku Junckers Sylva Cleaner. Po ošet-
ření cca 2-3 m2 v jednom kroku ihned vysajte špinavou vodu. Opakujte 
do té doby, než budete se stavem čištěného úseku spokojeni.

2.  Štětcem, válečkem nebo hadrem naneste na vyčištěný a vyschlý povrch 
dostatečné množství produktu Junckers Rustic Oil.

3.  Zhruba po 5 minutách přidejte Junckers Rustic Oil do částí s matným 
vzhledem a do míst, kde se olej rychle vsáknul do dřeva.

4.  Maximálně po 30 minutách vsakování oleje do dřeva velmi důkladně 
setřete zbytky oleje čistým a suchým hadrem.

5.  Po důkladném setření oleje ze všech částí povrchu použijte talířovou 
brusku a bílý pad se suchým bavlněným hadrem. Celou plochu ještě jed-
nou pečlivě doleštěte. Dosáhnete tak jednotného vzhledu.

6.  Po dobu 16-24 hodin nechte podlahu pořádně vyschnout. Lehké větrání 
urychlí schnutí.

PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA
1.  Podlahu pečlivě vyčistěte pomocí přípravku Junckers Sylva Neutralizer. 

Ujistěte se, že je podlaha perfektně suchá. Pokud i po použití přípravku 
Junckers Sylva Neutralizer zůstává podlaha nadále špinavá, postupujte 
dle oddílu “Dlouhodobá údržba”.

2.  Jemně přebruste podlahu pomocí talířové brusky a černého padu či brus-
ného papíru zrnitosti 150.

3.  Pomocí mopu či hadru rozetřete na podlahu tenkou vrstvu přípravku 
Junckers Rustic Top Oil. 

4.  Nechte podlahu důkladně proschnout.

5.  Pokud se vytvoří šmouhy, aplikujte další tenkou vrstvu Junckers Rustic 
Top Oil. Důkladně a rovnoměrně rozetřete.

DROBNÉ OPRAVY
Škrábance: na postižené místo aplikujte bavlněným hadříkem Junckers Rus-
tic Oil nebo Rustic Top Oil.

Hluboké rýhy a poškození: za použití Junckers Rustic Oil postupujte dle 
instrukcí v sekci “Dlouhodobá údržba” bod 2-4.

Velmi důležité!
Nepřikrývejte čerstvě naolejované podlahy igelitem nebo neprodyš-
nými materiály. Olej poté nezaschne a nevytvrdne správně. Podlahy, 
které byly již dříve voskovány či olejovány, musí být před použitím 
produktu Junckers Rustic Oil strojně vybroušeny.

JUNCKERS 
DECKING OIL

JUNCKERS  
DECKING CLEANER

JUNCKERS 
SKIBS LAK

POPIS Vytvrzovací olej s UV filtry.

Pro ošetření a péči o dřevěné terasy 
a dřevěné obložení. Pouze pro 
venkovní použití. 

Junckers Decking Oil je vhodný na 
měkké i tvrdé dřevo a také k ošetření 
modřínu.

Junckers Decking Cleaner slouží 
k čištění skvrn, plísní, nečistot 
a mastnoty na venkovních dřevěných 
terasách a dalších venkovních 
dřevěných površích před olejováním.

Pokud Junckers Decking Cleaner 
zasychá na skle, může způsobit jeho 
vyblednutí.

Nepoužívejte na hliník.

Vytvrzovací alkydový lak 
na rozpouštědlové bázi s ochranou 
proti UV záření.

Skibs Lak je lodní lak určený k nátěrům 
dřevěných výrobků v exteriéru. 
Obsahuje složky chránící dřevo před 
napadením plísněmi a mechy. Vytváří 
velmi hluboký a krásný vzhled. Ideální 
na zahradní nábytek, obložení, ale také 
na dřevěné části lodí nad čarou ponoru. 
Hodí se na měkké i tvrdé dřevo.

ODSTÍN/
STUPEŇ LESKU

Natur/Pine.
Teak.

- Vysoký lesk.
Mat. 

VYDATNOST 12-15 m²/litr. 2-5 m²/litr. Cca 10 m²/litr.

BALENÍ 2,5 a 5 litrů. 2,5 litru. 0,75 a 2,5 litrů.

DOBA SCHNUTÍ* 24-48 hodin po každém nátěru. 
Úplné vytvrzení po 3 dnech.

Nejméně 24 hodin před aplikací oleje. Cca 6 hodin. Plně vytvrzený do jednoho 
týdne. Důležité upozornění! Aplikují 
se maximálně 2 vrstvy v jeden den.

APLIKACE Podlahovým štětcem, válečkem. Štětcem nebo kartáčem 
z přírodního vlákna.

Štětcem nebo válečkem 
s krátkým chlupem.

OUTDOOR ÚDRŽBA

JUNCKERS OUTDOOR je řada produktů pro čištění a úpravu exteriéru. Produkty jsou určené 
pro dřevěné terasy, zahradní stavení, zahradní nábytek, pro dřevěné obložení a jsou vhodné k použití 
na nové i staré dřevo.
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