Profesionální povrchová úprava
dřevěných podlah

JUNCKERS a Vy
- nikdo to nezvládne lépe
Nikdo neví více o dřevěných podlahách a jejich povrchové
úpravě než JUNCKERS. Proto si při použití přípravků k ošetření dřevěných podlah z produkce Junckers Industrier
A/S, největšího evropského výrobce masivních dřevěných
podlah, můžete být jistí nejlepším možným výsledkem!
Po více než 50 letech zkušeností při výrobě laků a vytvrzovacích olejů můžeme dnes nabídnout našim zákazníkům
kompletní řadu přípravků k povrchové úpravě a údržbě
dřevěných podlah. Dokážeme splnit Vaše vysoké nároky
na povrchovou úpravu – kdykoliv, kdekoliv. Naše vývojové
oddělení neustále testuje nové výrobky - další důvod proč
popularita našich výrobků nikdy nepoklesne!

Divize JUNCKERS Floor Finishes
Váš profesionální partner
Naše zkušenosti a odborné znalosti v oblasti povrchové
úpravy dřevěných parket jsme nyní soustředili do speciální organizační jednotky nazvané FFD – Floor Finishes
Division. Naším cílem je poskytovat našim zákazníkům
nejlepší možný servis a být jejich profesionálním partnerem. Pro dosažení tohoto cíle stále vyvíjíme naše produkty
a nasloucháme přáním a požadavkům zákazníků.

Osobité výhody
JUNCKERS musí být snadno použitelný! Proto jsme přizpůsobili náš sortiment tak, abyste mohli nalézt produkt
splňující ta nejpřísnější nařízení o životním prostředí,
vyhovující místním klimatickým podmínkám nebo tradičním metodám používání. Kdykoliv Vám můžeme poskytnout technické a bezpečnostní listy – tak abyste se při
manipulaci s našimi výrobky cítili zcela bezpečně!

Rady a návody
JUNCKERS není nikdy pouze telefonický hovor! Vždy jsem
tady pro Vás, připraveni poradit a vybrat ten správný výrobek, metodu nanášení a doporučení pro údržbu. Vždy
zodpovíme všechny Vaše otázky precizním a profesionálním způsobem.

Osobní servis
Uvítáme všechny Vaše poznatky a zkušenosti s výrobky
JUNCKERS a osobním přístupem vyřešíme všechna Vaše
přání a požadavky. Našim cílem je uspokojit všechny Vaše
potřeby a být Vaším kvalitním profesionální partnerem.
Velice rádi k Vám přijedeme vyslechnout Vaše požadavky
a nabídnout to nejlepší řešení. Zavolejte nám ještě dnes
a dojednejte si schůzku!

Mohérový
váleček

Stříkání
Airless

Hadr

Talířový
leštič

Štětec

Nerezová
stěrka

Mop

Gumová
stěrka

Naše 1 a 2 složkové
speciální laky, jako
Isolak a Sport HP,
jsou zvláště vhodné
do prostor s velmi
vysokým zatížením
– jako jsou komerční
a sportovní podlahy –
a jsou vyvinuty pro
profesionální použití.
Některá z klíčových
slov jsou: vysoká
odolnost opotřebení,
atraktivní vzhled a
jednoduchá aplikace.

Basefill

Typ:

Tmelící základ
na bázi nitro

Mísení:

Dle velikostí spár

Stupeň lesku:

-

Vydatnost:

Cca 10 m2/litr
(dle stavu podkladu)

Doba schnutí při
20°C a 60% RH:

Cca 20 -90 minut

Maximální
vytvrzení:

90 minut

Počet nátěrů:

Dle stavu povrchu

Životnost směsi/
skladovatelnost v
uzavřeném stavu:

Minimálně 24 měsíců

Balení:

12 litrů

Pracovní nářadí:

Rozpouštědlové laky
JUNCKERS

Isolak 2k

Iso Line 2k

Professional
2k

Pro Tech
(Olielak)

Pro Seal
(Grundlak)

2 složkový PU lak pro
sportovní a vysoce
zatížené komerční
podlahy

2 složková PU barva
ke značení sportovních
ploch

2 složkový
kyselinotvrdnoucí
lak pro domácí
a komerční použití

1 složkový olejový lak
pro domácí
a komerční použití

1 složkový olejový
základní lak

2 díly laku /
1 díl tužidla

2 díly barvy /
1 díl tužidla

25 dílů laku /
1 díl tužidla

-

-

50 - pololesk

Standardní odstíny:
bílá, žlutá, červená
modrá, zelená a černá

20 – mat
40 – pololesk
80 – lesk

20 – mat
50 – pololesk
80 – lesk

Základní lak

Cca 10 m2/litr

Cca 6-8 m2/litr
(cca 120 m čar
širokých 50 mm)

Cca 10 m2/litr

Cca 10 m2/litr

Cca 10 m2/litr

Cca 4 hodiny

Cca 3 hodiny

Cca 1,5-2 hodiny

Cca 6 hodin

Cca 6 hodin

72 hodin

72 hodin

72 hodin

120 hodin

120 hodin

2-3

1-2

2-3

2-3

1-2

Cca 4 hodiny
při 20°C po smíchání/
Minimálně 12 měsíců

Cca 4 hodiny
při 20°C po smíchání/
Minimálně 12 měsíců

Cca 24 hodin při
20°C po smíchání/
Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

1+0,5; 5+2,5
a 20+10 litrů

1+0,5 litrů

1+0,04; 5+0,2
a 10+0,4 litrů

0,75; 2,5; 5 a 10 litrů

2,5; 5 a 10 litrů

Vodou ředitelné laky JUNCKERS
Naše vodou ředitelné
laky zajistí, že povrchová
úprava podlahy bude
splňovat Vaše požadavky.
Náš sortiment zahrnuje
laky pro různé účely,
od vysoce zatížených
podlah v komerčních
prostorách, úřadech
a sportovních halách
až po domácí prostředí.
Několik typů je
dostupných v různých
stupních lesků (od
ultramatného až po
vysoce lesklý). Práce
s vodou ředitelnými
laky je velmi příjemná
a šetrná k životnímu
prostředí.

Interiorlak

Prefill

Prelak

Prelak
Spatula

Typ:

Akrylátový
interiérový lak

Akrylátová tmelící báze

Akrylátový základní lak

Akrylátový základní lak

Mísení:

-

-

-

-

Stupeň lesku:

10 – ultramat bezbarvý
10 – ultramat bílý

Tmelící báze

Základní lak

Základní stěrkový lak

Vydatnost:

Cca 10-12 m2/litr

Cca 10 m2/litr

Cca 8 m2/litr

Cca 30-50 m2/litr

Doba schnutí při
20°C a 60% RH:

Cca 60 minut

Cca 1 hodina

Cca 1-2 hodiny

Cca 1 hodina

Maximální
vytvrzení:

90 minut

72 hodin

72 hodin

72 hodin

Počet nátěrů:

2-3

1-2

1-2

2

Životnost směsi/
skladovatelnost v
uzavřeném stavu:

Minimálně 24 měsíců

Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

Balení:

0,75 a 2,5 litrů

5 litrů

5 litrů

5 litrů

Pracovní nářadí:

Pro Finish

Strong

Commercial
HP

Sport
HP

Strong Line

1 složkový PU/
akrylátový lak
pro domácí použití

1 složkový
PU/Co-polymerový lak
pro domácí
a komerční použití

2 složkový PU lak
pro vysoce zatížené
komerční plochy

2 složkový PU lak
pro vysoce zatížené
sportovní plochy

1 složková
PU/Akrylátová
barva

-

-

10 dílů laku /
1 díl tužidla

10 dílů laku /
1 díl tužidla

-

20 – mat
50 – pololesk
70 – lesk

20 – mat
50 – pololesk
80 – lesk

10 - ultramat

50 - pololesk

Standardní odstíny:
bílá, žlutá, červená,
modrá, zelená a černá

Cca 10 m2/litr

Cca 10 m2/litr

Cca 10-12 m2/litr

Cca 10-12 m2/litr

Cca 6-8 m2/litr

Cca 3 hodiny

Cca 4 hodiny

Cca 2-3 hodiny

Cca 2-3 hodiny

Cca 4 hodiny

72 hodin

72 hodin

72 hodin

72 hodin

72 hodin

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

Cca 2 hodiny při 20°C/
Minimálně 12 měsíců

Cca 2 hodiny při 20°C/
Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

0,75; 2,5 a 5 litrů

2,5 a 5 litrů

5+0,5 litrů

5+0,5 a 10+1 litr

2,5 litrů

Rustikální oleje JUNCKERS
Rustikální oleje
JUNCKERS poskytují
dřevu velice teplý
a hluboký nádech
a zároveň zvýrazní jeho
přirozenou kresbu.
Díky snadnému
zpracování
a výslednému
vzhledu jsou
vytvrzovací oleje
velmi oblíbené.
Naše oleje konzervují
ošetřené dřevo
a usnadňují jeho
následnou údržbu.

Rustic Oil /
Rustic Oil
Colour

Rustic
Solid 100

Rustic
Top Oil

Bioline Oil /
Bioline Wax

Typ:

Vytvrzovací urethanový
olej k impregnaci
a ošetření dřeva

Vytvrzovací alkydový
olej k impregnaci
a ošetření dřeva

Vodou ředitelná
alkydová emulze
pro údržbu povrchů
ošetřených vytvrzovacími oleji

100% přírodní
vytvrzovací olej /
palmový vosk

Mísení:

-

-

-

-

Hluboký, teplý odstín /

Stupeň lesku:

K dispozici i tónovaný bílý,
černý, mahagon, ořech,
třešeň a antracitově šedá

Hluboký, teplý odstín

Teplý odstín,
cca 20 (mat)

Hluboký, teplý odstín

Vydatnost:

Oleji ošetřené povrchy:
Cca 20-50 m2/litr
Neošetřené povrchy:
5-10 m2/litr

Absorbující povrchy:
Cca 7-5 m2/litr
Méně absorbující
povrchy: 15 m2/litr

Cca 60-80 m2/litr

Cca 5-10 m2/litr /
Cca 70-100 m2/litr

Doba schnutí při
20°C a 60% RH:

Cca 16 hodin

Cca 16 hodin

Cca 30-60 minut

Cca 16 - 24 hodin

Maximální
vytvrzení:

72 hodin

72 hodin

24 hodin

72 hodin

Počet nátěrů:

2-3

1-2

2

1 / 1-2

Životnost směsi/
skladovatelnost v
uzavřeném stavu:

Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

Balení:

0,75; 2,5 a 5 litrů /
0,75 a 2,5 litrů

0,75; 2,5 a 5 litrů

0,5 a 2,5 litrů

2,5 litrů /
0,75 a 2,5 litrů

Pracovní nářadí:

Péče a údržba dřevěných podlah JUNCKERS

Sylva
Cleaner

Sylva Polish/
Sylva Sport
Polish

Sylva Strip

Sylva
Neutralizer

Sylva
Dissolver

Odstraňovač skvrn
sportovní obuvi

Tekutý mýdlový
koncentrát

Udržovací poliš /
Udržovací poliš
sportovních podlah

Odstraňovač polišů

Přípravek k odstranění
zbytků Sylva Cleaner
před lakováním
nebo olejováním
podlahy

0,5-2 dl na 10 litrů

Neředěný nebo 1-2 dl
na 10 litrů vody /
500 ml na 10 litrů vody

75 ml na 10 litrů
(pravidelné čištění)
250 ml na 10 litrů

2 dl na 10 litrů

Neředěný nebo 1:20

pH – koncentrát cca 8,5
pH – namíchaná směs
cca 6-8

pH – koncentrát cca 8,6
pH – namíchaná směs
cca 8,3

pH – koncentrát cca 9,1
pH – namíchaná směs
cca 8,5

pH – koncentrát cca 1,8
pH – namíchaná směs
cca 3,2

pH – koncentrát cca
11,3; pH – namíchaná
směs cca 6-8

-

Koncentrát cca 30-40
m2/ltr.
Ředěný cca 80-100
m2/ltr.

-

-

Koncentrát pouze
lokálně.
Ředěný cca 80-100
m2/ltr.

Cca 5 minut

Cca 20-30 minut

Cca 5 minut

Cca 5 minut

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

Minimálně 12 měsíců

10-30 minut nasáknutí
účinnost cca 3 minuty

1 a 5 litrů

1 litr a 5 ltr. /
5 ltr.

1 litr

1 litr

2,5 a 10 litrů

Junckers Industrier
A natural feeling
Společnost Junckers Industrier A/S je největším evropským
výrobcem dřevěných podlah s více než 70-ti letými zkušenostmi a znalostmi v oboru zpracování dřeva. Dříve než jsou
výrobky uvedeny na trh, prochází celou řadou náročných
testů kvality a odolnosti.
Společnost Junckers vyrobila a dodala již více než 100
mil. m2 masivních dřevěných podlah do privátních objektů,
obchodů, restaurací, hotelů, kanceláří a sportovních hal na
celém světě.
Pomocí jedinečného systému Junckers Clip Systém je možné
pokládat podlahu přímo na připravený podklad v rekordně
krátkém čase. Tento způsob pokládky vytváří velice příjemný
pochůzný komfort s akusticky pohlcovacím efektem.
Podlahy Junckers odolávají také velkým teplotním rozdílům
a představují tak nejlepší možné řešení pro prostory s podlahovým vytápěním.
Naši spolupracovníci v zákaznickém centru se těší na Vaše
dotazy, které budou vždy zodpovězeny a bude Vám nabídnuto to nejlepší řešení. Vyžádejte si katalog dřevěných podlah Junckers již dnes!
Další technické informace a dokumentaci obdržíte na adrese
distributora nebo na stránkách www.junckers.cz, případně
www.junckers.com.
Distributor
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