
DYP I ...

...slidstærke gulve!

GULVLAK  



DYRUP Gulvlak  
kan tones i mange 
transparente nuancer!

FOR AT FÅ DET BEDSTE RESULTAT KAN DU SE VORES TRIN FOR
TRIN GULVLARKERINGSFILM PÅ YOUTUBE.COM/DYRUPDK

Smukke holdbare  
trægulve

https://www.youtube.com/watch?v=ALnRdQHo6FY


Find den rigtige gulvlak 
 til dit projekt

Glans 
Gulvlakken findes i glans 10 Mat og  
40 halvmat.

Ønskes en mat overflade, kan ekstra dybte 
opnåes ved at påføre glans 40 i første og 
eventuelt andet lag og herefter afslutte med 
glans 10.

Toning 
Lakkerne kan tones i mange transparente 
nuancer. For at opnå det flotteste resultat 
anbefales det at tone i glans 40, da det giver 
de klareste farver.

Alt efter hvor kraftig farven ønskes kan der 
påføres et eller to lag tonet lak. Hvis der 
påføres et lag tonet lak, påføres der to lag 
klar lak på toppen. Hvis der påføres to lag 
tonet lak, påføres der et til to lag klar lak på 
toppen.

Påføring 
Lakkerne kan påføres med både pensel og 
rulle, men ved påføring af tonet lak skal der 
anvendes pensel for at opnå et ensartet 
udtryk. Den tonede lak påføres vådt i vådt 
i længderetningen på et til to brædder af 
gangen.

DYRUP Gulvlak vælg mellem glans 
 10 mat og 40 halvmat

TørretiderDYRUP Gulvlak
• Til lakering af indendørs trægulve, trapper,  

døre, møbler m.m. 
• Slidstærk
• Vandbaseret
• Kan tones

Se vejledning på bagsiden

Berøringstør ca. 1 time
Overmalbar ca. 6 timer
Slibetør ca. 8 timer
Klar til brug ca. 24 timer
Fuldt hærdet ca. 14 dage
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Sådan får du flotte og  
slidstærke gulve

DYRUP Gulvlak
Gulvlakken er en vandbaseret, lugtsvag og 
hurtigtørrende lak til indendørs brug. Lakken 
er nem at påføre og giver en ekstra slidstærk 
overflade, som ikke gulner.

Tidligere lakerede gulve 
Gulvet skal altid være helt rent, tørt og fri  
for voks, polish, fernis og sæberester.
Ved gennemslidninger på lakken til det bare 
træ skal al lak maskinafslibes til ensartet 
træoverflade.

Møntprøve 
På tidligere lakerede gulve kan der laves  
et prøvefelt med to lag lak på et ikke synligt 
sted, fx bag en dør. Lad lakken tørre til næste 
dag og skrab med kanten af en mønt hen 
over lakken. Der må ikke være blærer eller 
bobler, og lakken skal sidde fast uden at 
krakelere, når du skraber med mønten. Hvis 
vedhæftningen er god og overfladen er pæn 
og ensartet, kan hele overfladen lakeres.

Forbehandling 
Gulvet støvsuges og afvaskes for snavs med 
DYRUP Grundrens. På tidligere behandlede 
gulve skal kalk og sæberester fjernes med 
en blanding af eddikesyre 32% fortyndet 
med vand i forholdet 1:3. Der afsluttes med 

aftørring med rent vand. Når gulvet er tørt 
skal overfladen slibes mat med sandpapir 
korn 120-180 i træets længderetning for at 
opnå en god vedhæftning og et ensartet 
resultat.

Behandling 
Påfør to til tre lag DYRUP Gulvlak. Lakken  
påføres i træets længderetning.

Ubehandlede/afslebne gulve 
For at opnå den bedste slidstyrke anbefales 
det at lakere gulvet tre gange med DYRUP 
Gulvlak. Når det første lag lak er tørt, mel-
lemslibes der med sandpapir (korn 150-180) 
i træets længderetning. Slibestøv fjernes ved 
støvsugning og efterfølgende med en hårdt 
opvredet klud. Derefter påføres andet lag lak 
i træets længderetning.

Vedligeholdelse
Almindelig rengøring udføres jævnligt med 
DYRUP Grundrens eller et andet universal- 
rengøringsmiddel. Brug så lidt vand som 
muligt. Der aftørres efterfølgende med en 
ren fugtet klud.
Er der kommet småskader eller ridser i  
lakken, skal disse repareres hurtigst muligt.
Rengør overfladen og slib på skaden inden 
der sluttes af med to lag DYRUP Gulvlak.

• HUSK at omrøre før og under brug, især hvis lakken er tonet.
• En ren, tør, fast og bæredygtig bund er forudsætningen for et holdbart resultat.
• Brug eventuelt et forlængerskaft til rulle for at lette arbejdet.
• Brug altid så lidt vand som muligt ved gulvvask.
• Filtdupper under møbelben beskytter gulvets overflade mod ridser.

TIPS


