Reiniging en onderhoud
van MEISTER Longlife-parket
en Lindura houten vloeren

www.meister.com

Ruimtes vol leven.

Hout is een natuurlijk product, onregelmatigheden in groei,
kleur en structuur zijn een teken van echtheid. Afhankelijk
van de sortering kan de vloer noesten, spint, scheurtjes
of spiegels bevatten, die de natuurlijkheid van de vloer
benadrukken.
De oppervlaktes van het parket van Longlife en de houten
vloeren van Lindura zijn door hun HDF-kern uiterst drukstabiel, stil en ideaal voor toepassing in combinatie met
vloerverwarming met warm water.
Lindura is een innovatieve vloer van echt hout, waarvan de
toplaag van echt hout door de versmelting met het zogeheten wood powder uiterst drukstabiel wordt.
Voor beide producten geldt dezelfde behandeling bij
reiniging en onderhoud. De bijbehorende onderhoudsproducten van het merk Dr. Schutz zijn bij ons verkrijgbaar.
Bij de aanschaf van een vloer raden wij aan een
onderhoudsset te kopen.
De houten vloeren van het merk MEISTER zijn dankzij de
constructie duurzamer dan traditionele parketvloeren of
houten vloeren – maar niet krasbestendig!
Gelieve het volgende in gedachten te houden om de
waarde te behouden:
|| Viltglijders onder stoelen en tafels zijn noodzakelijk
|| Wielen die aan de richtlijnen voldoen (type W) of vloermatten onder bureaustoelen voorkomen rolsporen
|| Vuilvanglopers of schoonloopzones bij
de ingang zorgen ervoor dat er minder
vuil binnenkomt (zand, gruis, kleine steentjes)

Onderhoud, reiniging en
behoud van houten vloeren
van MEISTER met natuurlijk
geolied oppervlak
Wij leveren over het algemeen onze vloeren met een oppervlak
dat direct klaar voor gebruik is. Meteen na het leggen worden
bouwresten verwijderd met een houtzeep, verdund met water
in de verhouding 1:200 (1 maatstreepje van het product op 10
liter water). Voor een verdere bescherming van het oppervlak
(„beschermende coating“), kunt u de vloer vervolgens behandelen met onverdunde H2Oil. Een nog betere en langdurige
oppervlaktebescherming garandeert het eerste onderhoud met
de Premium-onderhoudsolie.
Voor sterk belaste ruimtes, zoals gangen, keukens, eetkamers, open woonruimtes met directe uitgang en alle
commerciële ruimtes, raden wij de eerste behandeling met
onderhoudsolie aan. Het aanbrengen en inpoetsen van de
olielaag lukt erg goed en gelijkmatig met een boenmachine
met één schijf (bv. FloorBoy) en een witte pad.
Voor de behandeling raden wij volgende producten aan:
|| Dr. Schutz Premium Onderhoudsolie
|| Osmo vloeibare onderhoudswas- en reinigingsmiddel
|| Osmo Hardwax-Olie*
Om dagelijks vuil te verwijderen is droog stofzuigen of vegen
voldoende. Voor regel-matige reiniging raden wij licht vochtig
dweilen met houtzeep aan, verdund met water in een
verhouding van 1:200.
De complete leg- en onderhoudsinstructies van MEISTER
voor de vloer zijn te vinden in het Download-Center op:
www.meister.com
*Toepassing volgens instructies van de fabrikant

Osmo Hardwax-Olie
| Als optimaal beschermend
onderhoud voor natuurlijk geoliede parket- en Lindura-vloeren

Overzicht van de reinigingsen onderhoudsmiddelen voor natuurlijk geoliede houten vloeren
Dr. Schutz
Premium Onderhoudsolie
| Als optimaal beschermend
onderhoud voor natuurlijk
geoliede parket- en Linduravloeren
|G
 elijkmatig aanbrengen en
inpoetsen met een witte pad

| Gelijkmatig onverdund aanbrengen met een platte borstel,
microvezelroller o.i.d., volgens
instructies van de fabrikant
Osmo vloeibare onderhoudswas- en reinigingsmiddel
| Als optimaal beschermend onderhoud voor natuurlijk geoliede
parket- en Lindura-vloeren
| Gelijkmatig onverdund
aanbrengen en inpoetsen met
een witte pad (idealiter met een
boenmachine met één schijf*)

(idealiter met een boenmachine met één schijf*)

Dr. Schutz H2Oil
| Als extra beschermend
onderhoud voor natuurlijk
geoliede parket- en Linduravloeren
|O
 nverdund gelijkmatig
aanbrengen met een
pluisvrije mop
Dr. Schutz houtzeep
| Verwijderen van bouwresten
en regelmatige reiniging voor
natuurlijk geoliede parket- en
Lindura-vloeren
| L icht vochtig dweilen
(1 maatstreepje van de inhoud
van de fles op 10 liter water)

Wisch-Fix van Osmo
| Verwijderen van bouwresten
en regelmatige reiniging voor
natuurlijk geoliede parket- en
Lindura-vloeren
| Licht vochtig dweilen
(1 dopje per 2 liter)

*Boenmachine met één schijf
FloorBoy met witte pad

| Ideaal voor het gelijkmatig
aanbrengen en inpoetsen van
hoogwaardige onderhoudsproducten met witte pad
| Aanbevolen hulpmiddel voor de
eerste behandeling met Dr. Schutz
Premium Onderhoudsolie en Osmo
vloeibare onderhoudswas- en
reinigingsmiddel
| Te huur bij de betere speciaalzaak

Onderhoud en reiniging van
houten vloeren van MEISTER
met een gelakt oppervlak

Overzicht van reinigingsen onderhoudsmiddelen
voor gelakte houten vloeren

Wij leveren over het algemeen onze vloeren met een oppervlak
dat direct klaar voor gebruik is. Het verwijderen van bouwresten
gebeurt direct na het leggen met parket- en kurkreiniger in de
verhouding 1:200 verdund met water

Dr. Schutz parketen kurkreiniger

(1 maatstreepje van de inhoud van de fles op 10 liter water).
| Voor het verwijderen van
Om dagelijks vuil te verwijderen is droog stofzuigen
of vegen voldoende. Voor regelmatige reiniging
raden wij licht vochten dweilen met parket- en
kurkreiniger aan in de verhouding 1:200
verdund met water.
Voor gedetailleerde en complete reinigings- en
onderhoudsinstructies verwijzen wij naar

bouwresten en regelmatige
reiniging
| Voor gelakte parket- en
Lindura-vloeren
| Licht vochtig dweilen
(1 maatstreepje van de inhoud
van de fles op 10 liter water)

de huidige versie » Leg- en onderhoudsinstructies vloeren « in het Download-Center
op: www.meister.com

Dr. Schutz parket
en kurk mat
| Extra beschermend onderhoud voor gelakte parket- en
Lindura-vloeren
| Onverdund
gelijkmatig aanbrengen
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