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BollerupJensen har udviklet og produceret sæbe- og rengøringsprodukter siden 1935. Nogle af 

opskrifterne er uændrede siden starten, men vi udvikler løbende på produkter og processer. 

 

Siden 1981 har BollerupJensen også produceret natrium-, kalium-, og lithium-vandglas som den 

eneste i Danmark. Det anvendes til overfladebehandling af for eksempel beton.

Vi udnytter vores erfaring i en lang række projekter, hvor vi afprøver nye muligheder og løsninger 

ud fra de grundmaterialer og processer, som vi kender ud og ind.

Miljø er omdrejningspunktet for innovation hos BollerupJensen, når vi udvikler en miljøvenlig 

erstatning for kemikalierne i trykimprægnering af træ, erstatning af formaldehyd i lim og miljø- 

venlige kemikalier til vandrensning. 

I alle projekter er der en skarp grøn profil, som fastholdes sammen med vores netværk af  

samarbejdspartnere.

BollerupJensen Gulvsæbe er et miljøvenligt og effektivt  

kvalitetsprodukt, som er beregnet til efterbehandling, vedlige- 

holdelse og opfriskning af bl.a. lud-, sæbe- og oliebehandlede  

trægulve og andre træoverflader.  Gulvsæben er fremstillet af  

lyse og rene vegetabilske olier, der effektivt mætter træets  

porer og dermed beskytter mod spildte væsker. 

Gulvsæbe Hvid er tilsat et hvidt pigment, som giver træet  

en lysere overflade.

Laksæbe er beregnet til efterbehandling, vedligeholdelse og opfriskning af  

lakerede trægulve og andre lakerede træoverflader. Kan også anvendes på fliser, 

klinker, vinyl, laminat og linoleum. Laksæben efterlader overfladen uden sæbefilm 

og er velegnet på overflader der jævnligt vaskes.

Lud Hvid Universal er perfekt til ludbehandling af nåletræsgulve, løvtræsgulve 

og andre lyse træoverflader.  Lud hvid Universal giver et ensartet og hvidskuret 

udseende med tydelig/synlig struktur. Behandlingen minimerer træets naturlige 

gulning. BollerupJensen’s Lud Hvid Universal er meget miljøvenlig og er udviklet 

uden brug af Borsyre/Borax, som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.
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EN SMUK OG HOLDBAR LØSNING

Vask tit! Regelmæssig vask gør det lettere og hurtigere at komme igennem gulvvasken.

Brug to spande, når du vasker: En til sæbevand og en med rent vand til at skylle snavs og sæbe 

ud af kluden.

Spar på vandet! Vær forsigtig med vand på trægulvet – brædder og parket kan slå sig, hvis det 

får for meget vand.

Vær omhyggelig med doseringen – det er billigere for dig og bedre for miljøet.

Vask altid i samme retning som træets årer. Snavs løsnes ikke så let, hvis du skurer på tværs,  

og du efterlader lettere sæberester på gulvet.

Gulvet skal være helt rent, når du giver sæbebehandling. Brug gulvklud eller moppe – altid i 

træets længderetning. Tør overskydende sæbe af med en tør klud og gentag behandlingen til 

træet er helt mættet.

TIPS OG TRICKS TIL GULVET

BollerupJensen gulvpleje beskytter dit gulv. Du får en smuk overflade, som er lettere at holde ren 

og mindre modtagelig for snavs og slid. En almindelig støvsugning er nok til daglig rengøring,  

hvis overfladen er mættet med beskyttende sæbe.

Du kan bruge BollerupJensen gulvbehandling til efterbehandling, vedligehold og opfriskning af 

gulvet, og vi leverer kvalitetsprodukter til ubehandlede gulve, lakerede gulve og ludbehandling.

Træ er naturens bedste materiale til gulve, og BollerupJensen gulvpleje er miljøvenlige produkter 

fremstillet af naturlige råvarer uden tilsætningsstoffer.

KIG NED!

Dit gulv er en del af hverdagen. Så meget, at du måske ikke ser det til daglig. Men en behandling 

med BollerupJensen gulvpleje kan give gulvet nyt liv, så hele rummet fremstår nyt.

Med BollerupJensen gulvplejeprodukter får trægulvet den rigtige behandling, som sikrer en meget 

lang levetid, hvor det gode udseende bevares.

BollerupJensen gulvpleje beskytter 
dit gulv. Du får en smuk overflade, 

som er lettere at holde ren og mindre 
modtagelig for snavs og slid.

Sådan får 
du et flot 

gulv!
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