
Tillægsvejledning

Junckers 

Pr. 3. februar 2020 har Dinesen udskiftet sit anbefalede sortiment af 
overfladebehandlinger.  
 
I perioden frem til februar 2020 har Dinesen benyttet olier & sæber produceret af 
Junckers Industrier A/S, under Dinesen privatlabel.

Følgende vejledning omhandler Grundbehandling, Pleje og Vask for nedenfor omtalte 
produkter; 

 
          •     Dinesen Olie Natur 2,5 liter 
          •     Dinesen Olie Lys 2,5 liter 
          •     Dinesen Olie Hvid 2,5 liter          
          •     Dinesen Sæbe til olie og lakbehandlede gulve    
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1.0 Dinesen Lud og Olie  —  Douglas, Fyr 

Behandlingen består af lud, der giver træet en lys farve og stopper den naturlige 
patinering, og olie, der forsegler overfladen og lægger sig som et beskyttende 
slidlag oven på træet. Dinesen lud er specielt velegnet til behandling af Dinesen 
gulve i Douglas og Fyr, fordi den milde lud giver gulvet et fint og lyst udseende. 
Ludbehandling af Eg kan ikke anbefales.

Vejledende tørretider

Lud 6 timer

Olie vådt-i-vådt 24-36 timer

Færdigoliering 24-36 timer

I alt 78 timer (3 dage)

Tabel 1

 

        1.1 Ludbehandling

 

 
Fremgangsmåde

1.  Ryst dunken grundigt. Det er vigtigt at få pigmenteringen fordelt jævnt.

2. Hæld luden i en plastspand. Husk at omrøre under hele behandlingen.

3. Påfør luden med ludsvaber, pensel eller rulle i plankernes længderetning. Brug 
rigeligt med lud, og træk den overskydende lud af i plankernes længderetning.

4. Lad gulvet tørre i mindst 6 timer ved 20 °C og 50 % RF.

5. Gulvet slibes let med rondelsliber med slibenet eller sandpapir i korn 120-150. Et 
let brugt stykke slibenet kan med fordel benyttes. Alternativt bør slibenettet slibes 
med en betonflise eller en karborundumsten, inden det tages i brug.

!     Efter ludbehandlingen er gulvet meget sart, da luden åbner træets  
    overflade. Det skal derfor straks behandles med Dinesen Olie, når det er tørt.

 

Figur 01: Dinesen Lud  
Rækkeevne: ca. 8 m²/liter
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g.

	 Efter ludbehandlingen er gulvet meget sart, da luden åbner træets  
  overflade. Det skal derfor straks behandles med Dinesen Olie, når det er tørt.

 

Figur 03: Ryst dunken Figur 04: Hæld op Figur 05: Omrør jævnligt

Figur 06: Påfør Figur 07: Slib let

       1.2  Påføring af olie 

  Grundbehandling 

1. To lag Dinesen Olie påføres vådt-i-vådt med 30-45 minutters mellemrum. Anvend en 
rulle til påføring. Benyt alternativt en polermaskine og hvid polerrondel. 
 
!      Gulvet skal mættes med olie.

2. Efter maks. 30-45 minutter poleres gulvet med polermaskine påsat bomuldsklud. 
Overskydende olie må ikke tørre på overfladen.

3. Lad olien hærde i 24-36 timer. Gulvet må ikke betrædes i dette tidsrum. 
Færdigoliering af grundbehandlede gulve.

Figur 02: Dinesen Olie 
Rækkeevne: ca. 5-10 m²/liter ved grund-
behandling og ca. 20-30 m²/liter ved 
færdig oliering
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g.

	 Efter ludbehandlingen er gulvet meget sart, da luden åbner træets  
  overflade. Det skal derfor straks behandles med Dinesen Olie, når det er tørt.

 

Figur 03: Ryst dunken Figur 04: Hæld op Figur 05: Omrør jævnligt

Figur 06: Påfør Figur 07: Slib let

 Færdigoliering af grundbehandlede gulve

1.  Gulvet slibes let med polermaskine og grøn polerrondel.

2. Støvsug gulvet.

3. Påfør yderligere minimum et lag Dinesen Olie med polermaskine påsat en 
oliemættet bomuldsklud, indtil gulvet er mættet.

4. Efter maks. 30 minutter poleres gulvet med polermaskine påsat bomuldsklud. 
Overskydende olie må ikke tørre på overfladen.

5. Olien skal tørre i minimum 24-36 timer (ved 20 °C og 50 % RF) og opnår 
maksimal slidstyrke efter 72 timer. Er gulvet ikke mættet totalt, gentages 
behandlingen. 
 

Figur 08: Omrør Figur 09: Mohairrulle Figur 10: Polér

Figur 11: Slib let (grøn polerrondel) Figur 12: Støvsug Figur 13: Påfør yderligere et lag olie

Figur 14: Polér
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2.0      Dinesen Olie  —  Douglas, Fyr, Eg

En behandling med Dinesen Olie giver en stærk overflade. Gulvet skal have 
tilført fugt inden oliebehandlingen for at kunne mættes tilstrækkeligt med olie og 
dermed opnå den optimale beskyttelse og fordeling af farvepigmenter. 

Vejledende tørretider

Olie vådt-i-vådt 24-36 timer

Færdigoliering 24-36 timer

I alt 72 timer (3 dage)

Tabel 2

      

2.1 Påføring af olie 

Figur 15: Dinesen Olie 
Rækkeevne: ca. 5-10 m²/liter ved grund-
behandling og ca. 20-30 m²/liter ved 
færdig oliering

        Forberedelse 

1. Gulvet tørres over med en opvredet klud eller moppe, så overfladen fug tes ensartet. 
Herved forberedes gulvets fibre, så olien trænger bedre ned i træet.

2. Lad gulvet tørre inden oliebehandling. 
 
!     Det er meget vigtigt at forberede gulvet inden behandlingen ved at tilføre  
      fugt. Ellers vil gulvet ikke kunne mættes tilstrækkeligt med olie. 

      Grundbehandling

1. To lag Dinesen Olie påføres vådt-i-vådt med 30-45 minutters mellemrum. Anvend 
en rulle til påføring. Benyt alternativt en polermaskine og hvid polerrondel. 
 
!      Gulvet skal mættes med olie.

2. Efter maks. 30-45 minutter poleres gulvet med polermaskine påsat bomuldsklud. 
Overskydende olie må ikke tørre på overfladen.

3. Lad olien hærde i 24-36 timer. Gulvet må ikke betrædes i dette tidsrum. 
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      Færdigoliering af grundbehandlede gulve

1. Gulvet slibes let med polermaskine og grøn polerrondel. 

2. Støvsug gulvet.

3. Påfør yderligere minimum et lag Dinesen Olie med polermaskine påsat en 
oliemættet bomuldsklud, indtil gulvet er mættet.

4. Efter maks. 30 minutter poleres gulvet med polermaskine påsat bomuldsklud. 
Overskydende olie må ikke tørre på overfladen.

5. Olien skal tørre i minimum 24-36 timer (ved 20 °C og 50 % RF) og opnår 
maksimal slidstyrke efter 72 timer. Er gulvet ikke mættet totalt, gentages 
behandlingen. 

Figur 16: Moppe Figur 17: Omrør Figur 18: Mohairrulle

Figur 19: Polér Figur 20: Slib let (grøn polerrondel) Figur 21: Støvsug

Figur 22: Påfør yderligere et lag olie Figur 23: Polér
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3.0 Rengøring og pleje af et oliebehandlet Dinesen gulv

 
Dinesen Olie beskytter træet mod snavs og indtrængende væsker. Så længe olie hinden 
er intakt, vil gulvet forblive smukt og slidstærkt. Brydes hinden derimod, vil slitagen ske 
direkte på træet. Snavs og væsker vil kunne trænge ned i træets porer, og træet vil med 
tiden få et tørt og udpint udseende. Det er derfor meget vigtigt, at oliehinden bevares. 
 

                      3.1  Rengøring 

Fremgangsmåde

1. Ryst dunken kraftigt.

2. Bland 1 dl Dinesen Gulvsæbe med 5 liter håndvarmt vand. 1:50

3. Vask gulvet i plankernes længderetning med så lidt vand som muligt. Benyt en  
  hårdt opvredet klud eller moppe.

4. Lad gulvet tørre. Gulvet må ikke efterlades vådt. 

 
3.2  Plejebehandling 
 
Efter behov behandles gulvet med Dinesen Olie (samme olie som anvendes til 
grundbehandling) for at reetablere olielaget og forsegle overfladen på ny. Man kan 
eventuelt vælge kun at behandle slidte områder. 

Bemærk, at olieoverfladen ikke må være slidt helt igennem. I så fald kontaktes 
Dinesen for yderligere rådgivning. 

Figur 24: Dinesen Gulvsæbe 
Rækkeevne, ca. 250 m²/liter

Figur 25: Ryst dunken Figur 26: Hæld op Figur 27: Vask
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Figur 28: Dinesen Olie 
Rækkeevne: ca. 5-10 m²/liter ved grund-
behandling og ca. 20-30 m²/liter ved 
færdig oliering

      Fremgangsmåde

1. Vask gulvet med eddikesyre. Brug 1 dl eddikesyre (32 %) til 5 liter håndvarmt  
 vand 1:50. Vask gulvet i plankernes længderetning med en hårdt opvredet klud  
 eller moppe. Behandlingen tørrer hurtigt og neutraliserer eventuelle snavs- og  
 sæberester. Gentag eventuelt behandlingen, indtil gulvet er helt rent. Det er ikke  
 nødvendigt at vaske efter med vand.

2. Gulvet slibes let med polermaskine påsat grøn polerrondel.

3. Støvsug gulvet.

4. Påfør minimum et lag Dinesen Olie med polermaskine påsat en oliemættet  
 bomuldsklud, indtil gulvet er mættet.

5. Efter maks. 30 minutter poleres gulvet med polermaskine påsat bomuldsklud.  
 Overskydende olie må ikke tørre på overfladen.

6. Olien skal tørre i minimum 24-36 timer (ved 20 °C og 50 % RF) og opnår maksimal  
 slidstyrke efter 72 timer.

Gulvet kan med forsigtighed tages i brug efter 24 timer, men det anbefales at vente 72 timer.

Ved behandling af større arealer opdeles gulvet i felter a 10-25 m². Sørg for, at overlappende 
kanter mellem de behandlede arealer ikke tørrer, inden behandlingen fortsættes.

Figur 29: Slib let (grøn polerrondel) Figur 30: Støvsug Figur 31: Påfør olie

Figur 32: Polér



Dinesen 
Klovtoftvej 2, Jels 
6630 Rødding 
Danmark

+45 7455 2140 
info@dinesen.com 
dinesen.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dinesen vejledninger tager udgangspunkt i dansk regelsæt. Der tages forbehold for nationale 
regler. Vi præciserer, at vi alene kan rådgive om vores eget produkt, således at rådgivning 
herudover er uden for vores ydelse. Andre bygningsdele og produkter kræver en sådan viden 
og indsigt, at der skal søges rådgivning hos en fagmand. Dinesen kan således ikke rådgive om 
bl.a. placering af isolering og fugtspærrer. Da vi ikke har nogen kontrol over den faktiske kvalitet 
af håndværksarbejdet, de anvendte materialer og forholdene på stedet, udgør denne skriftlige 
vejledning ikke nogen form for garanti. De viste skitser er udelukkende vejledende. 
 
Vi tager forbehold for trykfejl.


