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Kwaliteit houdt niet op bĳ het monteren 
U hebt een kwaliteitsproduct “made in Germa-
ny” gekocht. Met deze reinigings- en onder-
houdsinstructies ontvangt u alle belangrijke 
informatie die van betekenis is voor een lange 
instandhouding en een optisch aantrekkelijk 
uiterlijk van uw vloer. Met geringe tijd en moeite 
kunt u ervoor zorgen dat u lang plezier aan uw 
nieuwe MEISTER-vloer beleeft.
MEISTER-producten zijn gebaseerd op geselec-
teerde materialen die door ervaren experten 
met de modernste technologie tot een 
kwaliteitsproduct “made in Germany” worden 
verwerkt.
Bij deze premiumkwaliteit hoort een diepgaande 
adviesverstrekking en een uitmuntende 
dienstverlening. Zodoende vindt u MEISTER-
producten uitsluitend in de geselecteerde 
vakhandel.

1. Het juiste onderhoud
Bij de vloer van uw wens behoort eveneens 
het juiste onderhoud. MEISTER vervolledigt zijn 
productenpalet met een hoogwaardige reeks 
onderhoudsproducten van CC-Dr. Schutz. Op 
de vloer afgestemde reinigings- en onderhouds-
producten zorgen ervoor dat uw vloer er op 
lange termijn goed blijft uitzien. Zelfs al is voor 
het dagelijks onderhoud — het verwijderen van 
stof — enkel een stofzuiger nodig, toch dienen 
de oppervlakken voor hun instandhouding 
regelmatig met de onderhoudsproducten van 
CC-Dr. Schutz gereinigd worden.
Let er bij het reinigen op dat de vloer steeds 
slechts lichtelijk bevochtigd mag worden. In 
het ideale geval is de waterfilm klam, dus na 
ongeveer één minuut opgedroogd. Sommige 
houtsoorten, zoals beuk of esdoorn, reageren 
bijzonder gevoelig op vochtigheid.
Ook bij sterke vlekken dient u geen bijtende 
middelen te gebruiken. Zelfs bij hardnekkige 
vlekken en verontreinigingen helpt CC Elatex 
Vlekkenverwijderaar*. Krassen op vloeren 
hebben niet alleen een negatieve uitwerking 
op het volledige voorkomen van een kamer, 
ze maken de vloer ook kwetsbaarder voor vuil 
en vochtigheid. De onderhoudsproducten van 
CC-Dr. Schutz zijn erop afgestemd, dat de bo-
dem op belaste plekken duidelijk weerbaarder 
tegenover sporen van slijtage wordt. Aanvul-
lende tips voor de optimale verzorging van uw 
MEISTER-vloer krijgt u tevens in de gekwalifi-
ceerde vakhandel.

2. Instandhouding | Preventieve 
maatregelen 
Een kamertemperatuur van ca. 20 °C en een re-
latieve luchtvochtigheid van ca. 50-60 ten hon-
derd dragen bij tot uw persoonlijk welbevinden 
en vormen de basis voor een gezonde kamerat-
mosfeer. Met een dergelijk omgevingsklimaat 
verschaft u tevens voor uw MEISTER-vloer, die 
zoals elk houtmateriaal op de klimatologische 
omgevingsvoorwaarden reageert, de optimale 
omstandigheden.
Lage luchtvochtigheid bij tezelfdertijd hoge 
temperaturen leidt tot een aftakelingsproces in 
het houtmateriaal: de vloer droogt uit. Mocht u 
gedurig een aanzienlijk lagere luchtvochtigheid 
dan 50 ten honderd in uw vertrekken consta-
teren, dan strekt het inzetten van luchtbevoch-
tigers (verstuivers) tot aanbeveling. Op deze 
manier vermijdt u een extreme uitdroging van 
uw MEISTER-vloer. Zeer hoge luchtvochtigheid 
bewerkstelligt, zoals bij alle houtmaterialen, 
een opname van vocht die tot een uitzetting in 
lengte en breedte kan leiden.

Vuiloverdracht
Het meeste vuil wordt van buitenaf in de 
woning binnengebracht en komt door te 
stappen op het vloerbeslag terecht. Om deze 
reden bevelen wij aan, aan de ingangszone een 
voldoende grote schoonloopzone (bv. een voet-
veeg) te plaatsen. Gelieve eraan te denken dat 
vuil, zoals bijvoorbeeld zand of kleine steentjes, 
op elk vloerbeslag zoals schuurpapier werkt en 
niet bijster fraaie krassen teweeg kan brengen. 
Bijgevolg dienen ook stoel- en meubelpoten van 
vilten geleiders voorzien te zijn. Bureaustoelen, 
rolcontainers enz. op wieltjes moeten met een 
zacht, genormeerd loopvlak uitgerust zijn. Wij 
raden aan, de vloer in deze sterk belaste zones 
met overeenkomstige vloerbeschermingsmat-
ten (bv. polycarbonaatmatten) te beschermen.
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3. Reiniging na bouwafsluiting 
Nieuw gelegde MEISTER-vloeren moeten vóór 
gebruik aan een reiniging na bouwafsluiting 
onderworpen worden, teneinde in de loop van 
de montage ontstane verontreinigingen alsook 
lijmresten volledig te verwijderen.

De reiniging na bouwafsluiting van de MEISTER- 
laminaatvloeren geschiedt met CC Laminaat 
Reiniger*, verdund met water in een verhouding 
van 1:200.

De reiniging na bouwafsluiting van de MEIS-
TER-naduravloer geschiedt met Laminaat 
Reiniger*, verdund met water in een verhouding 
van 1:200.

De reiniging na bouwafsluiting van de gelakte 
en hoogglans gelakte MEISTER-Longlife-par-
ket geschiedt met CC Parket en Kurk Reiniger*, 
verdund in een verhouding van 1:200. 

De reiniging na bouwafsluiting van de UV-
geoliede MEISTER-Longlife-parket geschiedt 
met CC Hout Zeep*, verdund met water in een 
verhouding van 1:200.

De reiniging na bouwafsluiting van de natuur-
geoliede MEISTER-Longlife-parketvloeren 
en Lindura houten vloeren geschiedt met CC 
Hout Zeep*, verdund met water in een verhou-
ding van 1:200. Bij sterker belaste project-
gebruik raden wij aan de vloer aansluitend na 
te oliën met CC Premium Onderhouds Olie. De 
onderhoudsolie flinterdun en gelijkmatig aan-
brengen met een pluisvrije doek en de olielaag 
direct volledig uitboenen met een wittte pad en 
eenschijfs polijstmachine met één schijf. Even-
tuele restanten direct aansluitend met absorbe-
rende doeken opnemen. Na droging (minimaal 
12 uur) kan de vloer weer gebruikt worden. Na 
volledige uitharding na 7-10 dagen kan de vloer 
weer licht vochtig gereinigd worden.

De reiniging na bouwafsluiting van de gelakte 
MEISTER-kurkvloeren geschiedt met CC 
Parket en Kurk Reiniger*, verdund met water in 
een verhouding van 1:200.

De reiniging na bouwafloop van de MEISTER-
linoleumvloeren gebeurt met CC PU Reiniger*, 
verdund met water in een verhouding van 1:10. 
De vloer met een goed uitgewrongen dweil 
reinigen en aansluitend met helder water 
neutraliseren.

De eindreiniging van de MEISTER-designvloe-
ren wordt uitgevoerd met CC PU Reiniger* ver-
dund met water in de verhouding 1:10. De vloer 
met een goed uitgewrongen dweil reinigen en 
aansluitend met helder water neutraliseren.

Met de respectieve oplossing en een niet
pluizige zwabber wordt de vloer klam afge-
dweild.

* Op water gebaseerde ronderhoudsmiddelen 
(bv. polymeerdispersies) of CC Elatex Vlekken-
verwijderaar kunnen bij onvakkundige verlijming 
of bij onvolledige voegafsluiting in de naden tus-
sen de planken intrekken en aldaar uitzettingen 
van het dragermateriaal veroorzaken.

4. Lopende reiniging
MEISTER-laminaatvloeren  
Om dagelijkse verontreinigingen teniet te doen, 
volstaat droog stofzuigen of vegen. Bij de tradi-
tionele dweilmethode wordt bij gelegenheid CC 
Laminaat Reiniger* in een verhouding van 1:200 
met water verdund. De vloer dient met een niet
pluizige dweil die in deze oplossing uitgewas-
sen en goed uitgewrongen is, klam gedweild 
te worden. Vlekken, haksporen en andere 
vastzittende verontreinigingen zijn met CC 
Elatex Vlekkenverwijderaar* of onverdunde 
CC Laminaat Reiniger* en een krasvrij, wit 
stuk spons of stof te verwijderen. Vervolgens 
klam nadweilen, totdat de resten van vuil en 
schoonmaakmiddel volledig opgenomen zijn. Bij 
laminaatvloeren met afkanting moet erop gelet 
worden dat er geen vochtigheid in de voegen 
achterblijft.

MEISTER-naduravloeren
Om dagelijkse verontreinigingen teniet te 
doen, volstaat droog stofzuigen of vegen. Bij 
de traditionele dweilmethode wordt CC 
Laminaat Reiniger* in een verhouding van 
1:200 met water verdund. De vloer dient met 
een niet pluizige dweil die in deze oplossing 
uitgewassen en goed uitgewrongen is, licht 
vochtig gedweild te worden. 
Ter verwijdering van vast zittend vuil de 
Intensiefreiniger in een verhouding 1:1 tot 1:3 
verdunnen en erop spuiten (met hand-druk-
sproeier o.i.d.) en al naargelang de mate van 
verontreiniging max. 5 minuten laten inwer-
ken. Bewerk de vloer vervolgens met een 
borstel. Veeg het vuil met een goed uitgewron-
gen doek of dweil weg en neutraliseer de vloer 
dan met helder, indien mogelijk warm water, 
totdat alle resten van vuil en reinigingsmiddel 
volledig zijn opgenomen. 
Verwijder vlekken en sporen van hakken lokaal 
met CC Elatex* (universele vlekkenverwijder-
aar) of onverdunde CC Laminaat Reiniger* en 
een krasvrij, wit stuk spons of stof te verwij-
deren. Vervolgens licht vochtig nadweilen met 
schoon water, totdat de resten van vuil en 
schoonmaakmiddel volledig opgenomen zijn.
Bij projectgebruik is altijd een machinale 
reiniging met een reinigingsautomaat of in het 
spray-cleanerproces met een polijstmachine 
mogelijk. Ter verwijdering de Intensiefreiniger 
in een verhouding 1:1 verdunnen. Neem 
hiervoor indien gewenst contact op met onze 
technische klantendienst.
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Gelakte MEISTER-Longlife-parket
Om dagelijkse verontreinigingen teniet te doen, 
volstaat droog stofzuigen of vegen. Afhankelijk 
van de frequentie en de vervuilingsgraad CC 
Parket en Kurk Reiniger* in een verhouding 
van 1:200 met water verdunnen. De vloer 
dient met een niet pluizige dweil die in deze 
oplossing uitgewassen en goed uitgewrongen 
is, klam gedweild te worden. Vetvlekken en 
andere vastzittende verontreinigingen zijn met 
onverdunde CC Parket en Kurk Reiniger* en een 
krasvrij, wit stuk spons of doek te verwijderen. 
Vervolgens klam nadweilen, totdat resten van 
vuil en schoonmaakmiddel volledig opgenomen 
zijn. Problematische vlekken kunnen met CC 
Intensiefreiniger* verwijderd worden. 
Om de vloer in goede staat te houden en bij 
eerste tekenen van slijtage, raden wij aan 
de vloer op te frissen met CC Parket en Kurk 
Mat**. Bij sterke verontreiniging of ophoping 
van onderhoudsmiddel vooraf een intensieve 
reiniging uitvoeren met CC Intensiefreiniger, 
onverdund met een groen kussen. Zodra het 
oppervlak volledig droog is, CC Parket en Kurk 
Mat** onverdund, met een niet pluizende dweil 
dun en gelijkmatig aanbrengen. Het oppervlak 
vóór gebruik minimaal 12 uur laten drogen.
Bij de eerder genoemde intensieve reiniging de 
CC Intensiefreiniger* onverdund per gedeelte 
over de vloer verdelen met een niet pluizige 
dweil en vuil en resten van onderhoudsmid-
delen direct erna verwijderen door boenen. 
Voorkom hierbij “plasvorming”. Bij grotere 
oppervlakken een polijstmachine met een 
groen kussen gebruiken. Het vuile water direct 
volledig opnemen met absorberende, droge 
doeken. Aansluitend met helder water licht 
vochtig nawissen. De reiniging indien moge-
lijk met twee personen uitvoeren, waarbij de 
eerste persoon de verontreiniging verwijdert 
en de tweede persoon direct het ontstane vuile 
water opneemt.

Tip: Hoogglans gelakte MEISTER-Longlife-
parket
Bij eerste tekenen van slijtage is het moelijk de 
vloer op te frissen met de passende onder-
houdsmiddelen. Maar deze onderhoudsmid-
delen influenceren de hooglans uiterlijk van de 
parketvloer.

UV-geolied MEISTER-Longlife-parket
Voor verwijdering van dagelijkse verontreiniging 
volstaat droog zuigen of vegen. Voor regelma-
tige reiniging en regelmatig onderhoud CC Hout 
Zeep* met water verdunnen in de verhouding 
1:200. De vloer dient licht vochtig gedweild 
te worden met een niet pluizige dweil, die in 
deze oplossing gedrenkt en goed uitgewrongen 
is. De vloer wordt in één proces gereinigd en 
onderhouden. Regelmatig polijsten met een wit 
kussen leidt tot een hogere resistentie van de 
onderhoudsfilm en is met name aan te raden bij 
sterker belaste gedeeltes. 
Om de vloer in goede staat te houden en bij 
eerste tekenen van slijtage, raden wij aan de 
vloer op te frissen met CC H2Oil*. Bij normale 
verontreiniging de vloer vooraf reinigen met 
CC Hout Zeep*, verdund met water in de 
verhouding 1:200, en met een groen kussen. 
Bij sterke verontreiniging of ophoping van on-
derhoudsmiddel vooraf een intensieve reiniging 
uitvoeren met CC Intensiefreiniger*, verdund 
met water in de verhouding 1:1 tot 1:3, en een 
groen kussen. Zodra het oppervlak volledig 
droog is, CC H2Oil* onverdund, met een niet 
pluizende dweil dun en gelijkmatig aanbrengen. 
Het oppervlak vóór gebruik minimaal 12 uur 
laten drogen.
Bij de eerder genoemde intensieve reiniging de 
CC Intensiefreiniger verdunnen met water in de 
verhouding 1:1 tot 1:3. De reinigingsoplossing 
per gedeelte over de vloer verdelen met een 
dweil en vuil en resten van onderhoudsmid-
delen direct erna verwijderen door boenen. 
Voorkom hierbij “plasvorming”. Bij grotere 
oppervlakken een polijstmachine met een 
groen kussen gebruiken. Het vuile water direct 
volledig opnemen met absorberende, droge 
doeken. Aansluitend met helder water licht 
vochtig nawissen. De reiniging indien moge-
lijk met twee personen uitvoeren, waarbij de 
eerste persoon de verontreiniging verwijdert 
en de tweede persoon direct het ontstane vuile 
water opneemt.

Natuurgeoliede MEISTER-Longlife-Parkett 
en Lindura houten vloeren
Voor verwijdering van dagelijkse verontreini-
ging volstaat droog zuigen of vegen. Voor 
regelmatige reiniging en regelmatig onder-
houd CC Hout Zeep* met water verdunnen in 
de verhouding 1:200. De vloer dient licht 
vochtig gedweild te worden met een niet 
pluizige dweil, die in deze oplossing gedrenkt 
en goed uitgewrongen is. De vloer wordt in 
één proces gereinigd en onderhouden. 
Regelmatig polijsten met een wit kussen leidt 
tot een hogere resistentie van de onder-
houdsfilm en is met name aan te raden bij 
sterker belaste gedeeltes.   
Om de vloer in goede staat te houden en bij 
eerste tekenen van slijtage, raden wij aan de 
vloer op te frissen met CC H2Oil*. Bij normale 
verontreiniging de vloer vooraf reinigen met 
CC Hout Zeep*, verdund met water in de 
verhouding 1:200, en met een groen kussen. 
Bij sterke verontreiniging of ophoping van 
onderhoudsmiddel vooraf een intensieve 
reiniging uitvoeren met CC Intensiefreiniger, 
verdund met water in de verhouding 1:1 tot 
1:3, en een groen kussen. Zodra het opperv-
lak volledig droog is, CC H2Oil* onverdund, 
met een niet pluizende dweil dun en gelijkma-
tig aanbrengen. Het oppervlak vóór gebruik 
minimaal 12 uur laten drogen.
Bij de eerder genoemde intensieve reiniging 
de CC Intensiefreiniger* verdunnen met 
water in de verhouding 1:1 tot 1:3. De 
reinigingsoplossing per gedeelte over de vloer 
verdelen met een dweil en vuil en resten van 
onderhoudsmiddelen direct erna verwijderen 
door boenen. Voorkom hierbij “plasvorming”. 
Bij grotere oppervlakken een eenschijfs 
polijstmachine met een groen kussen 
gebruiken. Het vuile water direct volledig 
opnemen met absorberende, droge doeken. 
Aansluitend met helder water licht vochtig 
nawissen. De reiniging indien mogelijk met 
twee personen uitvoeren, waarbij de eerste 
persoon de verontreiniging verwijdert en de 
tweede persoon direct het ontstane vuile 
water opneemt.
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Natuurgeoliede MEISTER-Longlife-Parkett 
en Lindura houten vloeren bij sterker 
belaste gedeeltes/projectgebruik raden 
wij aan het volledige oppervlak op te frissen / 
na te oliën met CC Premium Onderhoudsolie, 
bijvoorbeeld als het oppervlak lelijk wordt 
(extreme verontreiniging, grauw worden etc.). 
De vloer moet zoals reeds beschreven eerst 
grondig worden gereinigd met CC Intensiefrei-
niger* (verdund met water in de verhouding 
1:1 tot 1:3). 
Zodra het oppervlak volledig droog is, CC 
Premium Onderhoudsolie zeer dun en 
gelijkmatig aanbrengen met een pluisvrije 
doek en vervolgens de oliefilm onmiddellijk 
volledig uitpolijsten met een wit kussen en 
een polijstmachine. Eventueel overtollige olie 
direct aansluitend met absorberende doeken 
opnemen. De vloer moet er na het polijsten 
gelijkmatig zijdemat uitzien. Na drogen 
(minimaal 12 uur) kan de vloer weer worden 
gebruikt. Na volledige uitharding na 7-10 
dagen kan de vloer weer licht vochtig worden 
gereinigd.

Voorts kunnen voor de reiniging en verzorging 
van de natuurlijk geoliede MEISTER-Longlife-
Parket de producten van de firma Osmo 
gebruikt worden. 
Voor de regelmatige reiniging en verzorging 
bevelen wij met water verdund Osmo Wisch-Fix 
aan. De vloer dient met een niet pluizige dweil 
klam gedweild te worden. Vervolgens droog 
nadweilen. Bij regelmatig gebruik wordt het 
oppervlak weerbaar tegen nieuwe vervuiling 
en slijtageverschijnselen. Ter verwijdering van 
bijzonderlijk hardnekkige vlekken en voor oc-
casionele, intensieve opfrissing/instandhouding 
bevelen wij Osmo-wasverzorging- en -reini-
gingsmiddelen aan. De vloer moet voorafgaan-
delijk grondig met Osmo Wisch-Fix gereinigd 
worden. Wegdrijvend vuil onmiddellijk volledig 
met een absorberende, droge dweil opnemen. 
Osmo onderhoudswas- en reinigingsmiddel dun 
en gelijkmatig met een pluisvrije doek aanbren-
gen. Bij grotere oppervlakken een eenschijfs 
polijstmachine met een wit kussen gebruiken. 
Eventueel overschot onmiddellijk met een 
droge doek verwijderen. Na opdrogen kan het 
oppervlak indien nodig geboend worden. Bij 
sterkere slijtageverschijnselen en voor renova-
tie dient de vloer met Osmo hardwax-olie 3062 
mat nabehandeld te worden.

Gelakte MEISTER-kurkvloeren
De dagelijkse onderhoudsreiniging dient in de 
mate van het mogelijke droog uitgevoerd te 
worden (bv. stofzuigen/vegen). Afhankelijk van 
de frequentie en vervuilingsgraad CC Parket en 
Kurk Reiniger* in een verhouding van 1:200 met 
water verdunnen. De vloer dient met een niet 
pluizige dweil die in deze oplossing uitgewas-
sen en goed uitgewrongen is klam gedweild 
te worden. Vetvlekken en andere vastzittende 
verontreinigingen met onverdunde CC Parket en 
Kurk Reiniger* en een krasvrij, wit stuk spons 
of stof verwijderen. Vervolgens klam nadweilen, 
totdat resten van vuil en schoonmaakmiddel 
volledig opgenomen zijn. In sterker belaste 
zones CC Parket en Kurk Mat* voor intensieve 
verzorging toevoegen en onverdund, dun en 
gelijkmatig met een niet pluizige dweil op de 
voorafgaandelijk grondig gereinigde kurkvloer 
(CC Intensiefreiniger voor hout- en kurkvloeren* 
onverdund) aanbrengen.

MEISTER-linoleumvloeren
Los liggend stof en vuil wordt door stofzuigen 
of vegen verwijderd. 
Het verwijderen van klevende verontreinigin-
gen gebeurt afhankelijk van de frequentie en 
vervuilingsgraad met CC PU Reiniger*, die in 
een verhouding van 1:200 met water wordt 
verdund. De vloer wordt licht vochtig gedweild 
met een dweil, die in deze reinigingsoplossing 
uitgewassen en goed uitgewrongen is. 
Hardnekkige vlekken, haksporen etc. kunnen 
goed worden verwijderd met onverdunde CC 
PU Reiniger* en een doek of krasvrije, witte 
pad. Aansluitend met helder water navegen. 
Voor verwijdering van bijzonder hardnekkig 
verontreiniging en vuilresten en om de vloer 
voor te bereiden met een onderhoudsproduct, 
als deze zichtbare slijtageplekken vertoont, is 
een basisreiniging van de vloer nodig. Sproei 
hiervoor CC Intensiefreiniger* onverdund 
gelijkmatig op de vloer en schrob na een korte 
inwerktijd (max. 5 min.) met een groene 
handpad of schrobborstel. De vloeistof met 
vuil met uitgewrongen poetsdoeken opnemen 
en met helder water navegen, totdat alle 
vuilresten en resten van het reinigingsmiddel 
volledig verwijderd zijn. 
Tip: als de vloer aansluitend niet behandeld 
hoeft te worden, in plaats van de groene pad 
alleen de schrobborstel gebruiken.

Zijn er na langer of intensiever gebruik 
slijtplekken waar te nemen in het vloeropper-
vlak, dan raden wij aan de beschermende 
oppervlaklaag na zorgvuldige basisreiniging 
(met CC Intensiefeiniger*) op te frissen. 
Hiervoor CC Vloer Mat* onverdund met een in 
helder water uitgespoelde en goed uitgewron-
gen, niet pluizende dweil dun en gelijkmatig in 
de lengterichting aanbrengen. Als de onder-
houdslaag begaanbaar is (na 45 min.) een 
tweede laag in de dwarsrichting aanbrengen. 
Verbruik: 750 ml voor ca. 25 - 35 m² per 
aanbrenging. 
Als de ontstane onderhoudslaag na verloop 
van tijd versleten is, kan deze na grondige 
reiniging van de vloer met CC Intensiefreini-
ger* opnieuw opgefrist worden door een 
intensieve onderhoudsbeurt.
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MEISTER-designvloeren
Los liggend stof en vuil wordt door stofzuigen 
of vegen verwijderd. 
Het verwijderen van klevende verontreinigin-
gen gebeurt afhankelijk van de frequentie en 
vervuilingsgraad met CC PU Reiniger*, die in 
een verhouding van 1:200 met water wordt 
verdund. De vloer wordt licht vochtig gedweild 
met een dweil, die in deze reinigingsoplossing 
uitgewassen en goed uitgewrongen is. 
Hardnekkige vlekken, haksporen etc. kunnen 
goed worden verwijderd met onverdunde CC 
PU Reiniger* en een doek of krasvrije, witte 
pad. Aansluitend met helder water navegen. 
Voor verwijdering van bijzonder hardnekkig 
verontreiniging en vuilresten en om de vloer 
voor te bereiden met een onderhoudsproduct, 
als deze zichtbare slijtageplekken vertoont, is 
een basisreiniging van de vloer nodig. Sproei 
hiervoor CC Intensiefreiniger* onverdund 
gelijkmatig op de vloer en schrob na een korte 
inwerktijd (max. 5 min.) met een groene 
handpad of schrobborstel. De vloeistof met 
vuil met uitgewrongen poetsdoeken opnemen 
en met helder water navegen, totdat alle 
vuilresten en resten van het reinigingsmiddel 
volledig verwijderd zijn. 
Tip: als de vloer aansluitend niet behandeld 
hoeft te worden, in plaats van de groene pad 
alleen de schrobborstel gebruiken.

Zijn er na langer of intensiever gebruik 
slijtplekken waar te nemen in het vloeropper-
vlak, dan raden wij aan de beschermende 
oppervlaklaag na zorgvuldige basisreiniging 
(met CC Intensiefreiniger*) op te frissen. 
Hiervoor CC Vloer Mat* onverdund met een in 
helder water uitgespoelde en goed uitgewron-
gen, niet pluizende dweil dun en gelijkmatig in 
de lengterichting aanbrengen. Als de onder-
houdslaag begaanbaar is (na 45 min.) een 
tweede laag in de dwarsrichting aanbrengen. 
Verbruik: 750 ml voor ca. 25 - 35 m² per 
aanbrenging. 
Als de ontstane onderhoudslaag na verloop 
van tijd versleten is, kan deze na grondige 
reiniging van de vloer met CC Intensiefreini-
ger* opnieuw opgefrist worden door een 
intensieve onderhoudsbeurt.

5. Algemene aanwĳzingen voor 
reiniging en onderhoud
MEISTER-vloeren nooit gedurende langere tijd 
vochtig, laat staan nat laten. Tijdens de reiniging 
dient men er dientengevolge steeds opmerk-
zaam voor te zijn, dat er in de mate van het mo-
gelijke droog (met een dweil, bezem, stofzuiger) 
of louter klam (met uitgewrongen niet pluizigen 
doeken) gedweild wordt, en dat er geen plassen 
op de vloer achterblijven. Stoommachines zijn 
voor vloerverzorging niet geschikt. Gebruik geen 
schuurmelk of schuurpoeder, vermits deze pro-
ducten het oppervlak van de vloer aan kunnen 
tasten. 
Gelieve enkel geschikte schoonmaakmiddelen 
in te zetten. Problematische vlekken op de lami-
naat- en nadura- alsmede op gelakte parket- en 
fineervloeren kunnen met CC Elatex Vlekken-
verwijderaar verwijderd worden. Gelieve erop te 
letten dat, door toedoen van de verhoogde druk 
van het witte kussen op het laminaat-/nadura-
oppervlak, bij het verwijderen van vlekken een 
verhoging van de mate aan glans op kan treden. 
Bijgevolg voorafgaandelijk op een onopvallende 
plek op reststuk een test uitvoeren.

* Op water gebaseerde ronderhoudsmiddelen 
(bijv. polymeerdispersies) resp. CC-Elatex (Uni-
versele Vlekkenverwijderaar) kunnen bij ondes-
kundig lijmen resp. onvolledige voegsluiting in de 
naden tussen de planken trekken en er daar toe 
leiden dat het dragermateriaal opzet.
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