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Når vi snakker om å male i hjemmet, er ofte veggen det første vi tenker på.  
Men ønsker du en større endring av interiøret, vil en fornyelse av gulvet gjøre susen. 

Det er ikke uten grunn at gulvet blir omtalt som den femte flaten i et rom. Enten du har 
en moderne leilighet eller et gammelt trehus, gir Gjøco gulvprodukter deg uendelige 

muligheter til å skape et rom med mer karakter og personlighet. 

Med en lysere farge på gulvet vil rommet oppleves større og lysere. Et mørkere gulv gir 
en jevn og avslappet stemning. Om du ønsker noe helt nytt, er det lov å tenke utenfor 
boksen. Våg å live opp gulvet med en uventet farge som står i stil med vegger og tak. 

Uansett hva du velger, er det viktig å huske at gulvet trenger et robust og  
slitesterkt produkt som kan stå i mot hverdagens belastninger.  

Med Gjøco gulvprodukter er du sikret et flott resultat.

Gulvet,  
den femte 
flaten i 
et rom

Gi rommet en  
helt ny karakter 

med maling eller 
lakk. Som en av de 

største flatene er også 
gulvet avgjørende, 

og her finnes mange 
muligheter!
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For fargesetting av gulv, møbler, trapper og detaljer av ubehandlet treverk hvor det 
stilles store krav til slitestyrke. Gjøco Interiørlakk påføres i ett til to strøk avhengig av 

hvilken fargetetthet man ønsker. Overflatebehandles med Gjøco Klarlakk vanntynnbar 
i ønsket glansgrad. Gulvmatt for en nærmest usynlig overflate, halvblank eller blank for 

flater du vil skal skinne litt.
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Naturlig, lunt  
og slitesterkt

Høykvalitets overflatebehandling for heltre- og parkettgulv basert på foredlede 
vegetabilske oljer og harde vokser. Behandlingen gir et slitesterkt og naturlig utseende. 

Hardvoksoljen er enkel å påføre og enkel å vedlikeholde. Gjøco Hardvoksolje leveres 
i klar og kan blandes i mange lekre farger. Benyttes også til møbler, benkeplater 

og detaljer hvor man ønsker høy slitestyrke kombinert med et naturlig utseende. 
Produktet oppfyller kravene til bruk i kontakt med næringsmidler (EN 1186) når flaten 

er ferdig utherdet. 

Nyhet!

Hardvoksolje 
kan beskrives som 

en mellomting mellom 
lakk og olje, og 
gir beskyttelse 

mot flekker 
og slitasje.
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Fargeprøver 
- interiørlakk

Fargene er tilgjengelig i følgende produkter: Gjøco 
Interiørbeis, Gjøco Panellakk, Gjøco Interiørlakk, Gjøco 

Hardvoksolje og Gjøco Møbel- og kjøkkenbenkolje. 
Transparente farger påvirkes av underlagets beskaffenhet og 
påført mengde. Fargeprøvene er å anse som veiledende, for 

nøyaktig gjengivelse av farge anbefales det et prøveoppstrøk 
på det aktuelle treverket. 

8015 GRÅ ANTIKK PÅ EIK8009 DYP BRUN PÅ EIK 8015 GRÅ ANTIKK PÅ FURU8009 DYP BRUN PÅ FURU

8010 GRANITT PÅ EIK 8016 BRIS PÅ EIK8010 GRANITT PÅ FURU 8016 BRIS PÅ FURU

8014 VARDEGRÅ PÅ EIK

8021 BRUN MAHOGNY PÅ EIK

8014 VARDEGRÅ PÅ FURU

8021 BRUN MAHOGNY PÅ FURU

8017 LIND PÅ EIK

8018 STEMNING PÅ EIK

8019 KALKHVIT PÅ EIK

8020 REINLAV PÅ EIK

8011 IBENHOLT PÅ EIK

8012 DYBDE PÅ EIK

8013 SKYGRÅ PÅ EIK

8017 LIND PÅ FURU

8018 STEMNING PÅ FURU

8019 KALKHVIT PÅ FURU

8020 REINLAV PÅ FURU

8011 IBENHOLT PÅ FURU

8012 DYBDE PÅ FURU

8013 SKYGRÅ PÅ FURU

8001 LYS ANTIKKHVIT PÅ EIK 8005 HASSELNØTT PÅ EIK

8006 BLODBØK PÅ EIK

8007 SKYGGE PÅ EIK

8008 LUTET PÅ EIK

8002 NATURELL PÅ EIK

8003 RØD MAHOGNY PÅ EIK

8004 KASTANJE PÅ EIK

8001 LYS ANTIKKHVIT PÅ FURU 8005 HASSELNØTT PÅ FURU

8006 BLODBØK PÅ FURU

8007 SKYGGE PÅ FURU

8008 LUTET PÅ FURU

8002 NATURELL PÅ FURU

8003 RØD MAHOGNY PÅ FURU

8004 KASTANJE PÅ FURU
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Gir ditt gulv en 
slitesterk og vakker 

overflate

Gir en vakker glød 

GJØCO KLARLAKK  OLJEBASERT  
Oljebasert, slitesterk lakk som er spesielt godt egnet 

til mørke treslag, og som gir en vakker dybde og 
glød. Egner seg utmerket til gulv, trapper og møbler 

som skal tåle ekstra belastning. Brukes på alle 
typer parkett og tregulv, ubehandlede og tidligere 
lakkerte. Fås i tre glansgrader, silkematt, halvblank 

og blank.

Lys, luktsvak og hurtigtørkende 

GJØCO KLARLAKK VANNTYNNBAR  
Vanntynnbar, slitesterk, luktsvak og hurtigtørkende 

lakk for parkett, tregulv og interiør. Lakken gir et 
lyst og moderne utseende og egner seg godt til lyse 

tresorter. Gjøco Klarlakk egner seg også godt til 
overlakking av oljede og lutede flater.  

Fås i fire glansgrader, ultramatt, silkematt,  
halvblank og blank.

Du kan velge 
mellom lakker i alle 

glansgrader!
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Gir slitesterke gulv  
og vegger

GJØCO  
POXYDEKK

DEL 1 + DEL 2  
To-komponent vanntynnbar 
epoxymaling til gulv og vegg 

av mur og betong. Velegnet til 
mineralske flater i vaskerom, 

driftsrom, kjeller, trapper, 
garasjegulv, lagerhaller, 

verksted- og industrilokaler, 
bensinstasjoner og vegger i 

husdyrrom. Kan blandes i mange 
farger. Glans: Blank.

Tåler store påkjenninger  
og belastninger

GJØCOPOXY SL 
SELVUTJEVNENDE

DEL A+ DEL B + DEL C  
Løsemiddelfri og selvutjevnende 
tre-komponent epoxybelegg for 
betonggulv. Anvendes på betong 

som skal tåle store kjemiske og 
mekaniske belastninger. Spesielt 
egnet til garasjegulv og verksted 

hvor ekstra slitestyrke er ønskelig. 
Produktet kan tilsettes ekstra 
fyllstoff, Del C. Farge: Lys grå. 

Glans: Blank.

Epoxymaling  
danner en vannfast 

og slitesterk film 
som står godt mot de 
fleste kjemikalier og 

løsemidler.

Forsterker  
underlaget

GJØCOPOXY BP  
BETONG PRIMER

DEL A + DEL B  
Løsemiddelfri to-

komponent epoxy primer 
til overflatebehandling 

av betonggulv og andre 
sementbaserte underlag.

Forsterker betydelig betongens 
fasthet, slitestyrke, vann- og 

kjemikalieresistens. Benyttes som 
primer før påføring av Gjøcopoxy 

SL på ubehandlet underlag.

 GJØCO EPOXYSYSTEMER
  - når krav til varighet, slitestyrke og belastning er viktig!

Gulvmaling  
er blitt et populært 
valg når man skal 

vedlikeholde, men 
samtidig fornye 

«looken» på gulvet  
og trappen.

Gir rommet et 
forfriskende, rent 

og luftig preg.
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Vanntynnbar

GJØCO GULV 15/40
Vanntynnbar gulvmaling med 

svært god vedheft og slitestyrke. 
Anvendes på tre- og parkettgulv, 

laminatgulv, homogent 
vinylbelegg og betong. Den er 

enkel og bruke, og tørker raskt. 
Malingen er vanntynnbar og 

lukter lite. Gjøco vanntynnbar 
gulvmaling fås i glansgradene 

matt og halvblank. Kan blandes i 
tusenvis av farger.

Oljebasert

GJØCO GULV 40
Halvblank, slitesterk gulvmaling 

basert på uretanalkyd. Brukes 
innvendig på tre og gamle 

betonggulv. Spesielt egnet til 
gamle gulv og på flater hvor ekstra 

lang påføringstid er ønskelig.   
Kan blandes i tusenvis av farger.
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PRODUKT EMBALLASJE TREGULV PARKETT LAMINAT TRAPP BETONG EGENSKAPER FORBRUK PR. LITER

3 liter 8-10 m2

Spesialgrunning basert på epoxyharpiks.
Sikrer vedheft på de vanskeligste underlag.

Motvirker gjennomslag av kvist på ubehandlet treverk.
Beskytter mot misfarging fra underlaget.

Hvit.
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0,75 - 3 og 10 liter 6-8 m2

Vanntynnet gulvmaling med høy slitestyrke. 
Ekstrem vedheft på alle underlag.

Luktsvak med gode påføringsegenskaper.
Kan blandes i tusenvis av farger.

Silkematt og halvblank glans.

0,75 - 3 og 10 liter 8-10 m2

Oljebasert gulvmaling med høy slitestyrke.
Meget god vedheft til de fleste underlag.

Gode påføringsegenskaper.
Kan blandes i tusenvis av farger.

Halvblank glans.

Vanntynnet klarlakk til de fleste tresorter.
Gir et lyst og slitesterkt resultat som holder.

Utmerket til bruk på gulv, møbler og detaljer m.m.
Matt, silkematt, halvblank eller blank glans.

Oljebasert klarlakk til de fleste tresorter.
Fremhever treets naturlige struktur og glød.

Utmerket til bruk på gulv, møbler og detaljer m.m.
Silkematt, halvblank eller blank glans.

0,75 og 3  liter 10-15 m2

0,75 og 3  liter 12-15 m2

0,75 og 3  liter 10-15 m2

Slitesterk, vanntynnet og luktsvak interiørlakk til de fleste tresorter.
Benyttes på ubehandlet, beiset, oljet eller lakkert treverk.

Kan brekkes i et bredt utvalg av farger.
Halvblank glans, kan overlakkes med Klarlakk vanntynnbar for annen glans og økt slitestyrke.

0,75 og 3  liter Ca. 15 m2

Høykvalitets hardvoksolje for det beste resultat.
Fremhever treets naturlige struktur og glød.

Utmerket til bruk på gulv, møbler og detaljer m.m.
Kan brekkes i et bredt utvalg av farger.

Matt glans.
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Hvordan 
fornye og bevare? Gulv

HARDVOKSOLJE
TIDLIGERE HARDVOKSOLJEDE FLATER: Underlaget 
må være rent og tørt. Fjern fett, voks og såperester med 
Gjøco Gulvrens. Underlaget mattslipes med slipepapir 
no. 150-180. Vær nøye med sliping mellom stavene 
for å unngå oppsprekking (avflassing). Støvsug og tørk 
deretter over flaten med en mikrofiber klut. Tidligere 
hardvoksoljede flater med dype riper og skader bør 
slipes ned til bart treverk.

TIDLIGERE LAKKERTE OG MALTE FLATER: Fjern fett, 
voks og såperester med Gjøco Gulvrens eller Gjøco 
Interiørvask. Deretter slipes underlaget ned til bart 
treverk/parkett. Benytt slipemaskin for å sikre jevn 
og grundig sliping. Avslutt med 180 korning. Støvsug 
grundig for å fjerne slipestøv og tørk over flaten med 
en lofri lett fuktet klut. På tidligere lakkerte flater bør 
vedheft og kompatibilitet testes før påføring av Gjøco 
Hardvoksolje.

Det anbefales at farge og finish testes ved 
prøveoppstrøk/prøvepåføring, for å se at resultatet 
blir som ønsket. Hardvoksoljen påføres i bordets 
lengderetning. Påfør 2 strøk på nye og nedslipte flater. 
På tidligere hardvoksoljede flater anbefales 1 strøk.

MANUELL PÅFØRING: Rør godt om før og under 
arbeidet. Hardvoksoljen påføres feltvis. Påfør 
hardvoksoljen i bordenes lengderetning i jevne og 
tynne strøk med lakkpensel påsatt forlengerskaft 
eller en korthåret rull for glatte flater. Etterstryk med 
lakkpensel i hele gulvbordets/plankens lengderetning. 
Påføres feltvis 2–3 bord av gangen til underlaget er 
ferdig oljet. Overskytende olje poleres av med lofri klut.  
Eventuell fiberreisning slipes lett ned med pussepapir 
nr. 180.

MASKINELL PÅFØRING: Rør godt om før og under 
arbeidet. Hell en passende mengde hardvoksolje på 
gulvet og arbeid oljen ned i treet med hvit eller rød 
pad under poleringsmaskinen. Fordel overskytende 
hardvoksolje med poleringsmaskinen og tilfør mer 
etter behov. Poler den ferdig oljede flaten med en tørr 
gulvklut under paden. Gjenta poleringen med tørre 
gulvkluter til overflaten er tørr og har en fin finish. Ved 
behandling av store flater bør arbeidet deles opp i 
mindre felt á 5-6 m².

VEDLIKEHOLD: Ved daglig renhold anbefales 
støvsuging og tørrmopping.

LAKK 
Underlaget må være rent og tørt. Fjern fett, voks, 
såperester og annen forurensning med Gjøco Gulvrens. 
Mattslip tidligere lakkerte flater med slipepapir nr. 
150–180. Slipemaskin sikrer jevn og grundig sliping. 
Støvsug og tørk over flaten med en lofri lett fuktet 
klut. På tidligere lakkerte/oljede flater bør vedheft og 
kompatibilitet testes før påføring.

Lakken vil påvirkes av type treverk og av eventuell 
tidligere behandling, så det anbefales at det alltid tas 
prøveoppstrøk for å sjekke at utseende blir som ønsket. 
Lakken strykes/rulles lett i bordets lengderetning. 

Ved fargesetting påføres Gjøco Interiørlakk i ønsket 
farge. Påfør lakken i ønsket farge i ett strøk. Lakken kan 
også påføres i flere strøk, men jo flere strøk jo sterkere 
farge. Overflaten forsegles med minimum 2 strøk 
Klarlakk uten fargetilsetning.

Ulike batchnummer blandes sammen for å unngå 
glansforskjeller. Rør godt om før og under bruk. Ikke 
utsett lakken for sterk belastning (vannsøl, tunge 
møbler m.m.) den første uken etter lakkering. Vannsøl 
o.l. tørkes opp umiddelbart. Lakken skal ikke tynnes. 

GULVMALING 
GAMMEL BETONG: Underlaget må være rent, tørt, og 
fritt for forurensninger. Rengjør med Gjøco Gulvrens. 
Skader i betongen utbedres. Gammel maling og blanke 
flater mattslipes for best resultat over tid. Vær nøy med 
å fjerne slipestøv.

GULV AV TREVERK: Underlaget må være rent, tørt 
og fritt for forurensninger. Vask med Gjøco Gulvrens. 
Gammel maling og blanke flater mattslipes for best 
resultat over tid. Vær nøye med å fjerne slipestøv. Sår/
skader og sprekker i gulvet må repareres. Bart eller 
nedslipt treverk grunnes med minimum 2 strøk Gjøco 
Kvist- og sperregrunn for sperring av kvaegjennomslag. 
Noen få typer glatte laminatgulv egner seg ikke til 
overmaling. Ta prøveoppstrøk.

Påfør 2-3 strøk avhengig av underlag. Påføres jevnt og 
fyldig. Påføringstemperaturen må være høyere enn 
+ 10°C. Rør godt om. Ulike batchnummer blandes 
før bruk. Gulvet må ikke vaskes den første uken etter 
påføring. Malingen må herde i 2-3 uker før den oppnår 
full slitestyrke. Unngå sterk belastning minimum en 
ukes tid for å ivareta gulvets flotte finish inntil det er 
herdet. (tunge møbler, vannsøl).



Ett gulv, 
flere muligheter
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