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Reiniging en
Onderhoud

Lamelparket | Fineervloeren | Kurkvloeren | Linoleumvloeren | Laminaatvloeren | Lijsten | Onderhoud en toebehoren

Die Marke für Meister.
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Gebruik voor de eindreiniging van gelakte   
MEISTER kurkvloeren onderhoudsmiddel 
voor houten- en kurkvloeren* verdund met 
water in de verhouding 1:200.

Gebruik voor de eindreiniging van geoliede  
MEISTER kurkvloeren MEISTER onderhouds-
middel voor houten- en kurkvloeren mat* 
verdund met water in de verhouding 1:200.  
Let er bij kurkvloeren met voeg op,  

dat geen vocht in de voegen achterblijft.

Gebruik voor de eindreiniging van MEISTER 
linoleumvloeren MEISTER actieve linoleum-
reiniger* verdund met water in de verhouding 
1:200. 

Met deze oplossing en een goed uitgewrongen 
dweil wordt de vloer „nevelvochtig“ gedweild. 

* onderhoudsmiddelen op waterbasis (bijv. 
polymere dispersies) resp. MEISTER vlekver-
wijderaar kunnen bij een niet-vakkundige 
verlijming resp. bij een onvolledige naadaan-
sluiting in de naden van de planken intrekken 
en zwellingen van de drager tot gevolg hebben.

MEISTER laminaatvloeren met speciaal 
met hars behandeld decorpapier (LB 300, 
LB 250, LD 300 | 20 Melango, LD 300 | 15 
Melango, LD 200, LC 200, LC 100, Tradi-
tion-Clic)
Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is 
droog stofzuigen resp. vegen voldoende. Bij 
de gebruikelijke manier van schoonmaken 
wordt af en toe MEISTER laminaatreiniger 
in de verhouding 1:200 met water verdund. 
De vloer moet worden gedweild met een 
in deze oplossing uitgespoelde en goed 
uitgewrongen “nevelvochtige” doek. Vlekken, 
strepen van zolen, viltstiftvlekken en ander 
vastzittend vuil kunt u verwijderen met 
MEISTER vlekverwijderaar of met MEISTER 
laminaatreiniger* en een krasvrije, witte 
pad. Vervolgens schoonmaken met een goed 
uitgewrongen doek totdat de resten van 
het vuil en het reinigingsmiddel volledig zijn 
opgenomen. Bij laminaatvloeren met voeg 
moet men er op letten, dat geen vocht in de 
voegen achterblijft. 

MEISTER PDL-laminaatvloeren met gelakt 
oppervlak (LS 250 S, LS 200 Alanto, Basic)
Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is 
droog stofzuigen resp. vegen voldoende. Bij de 
gebruikelijke manier van schoonmaken wordt 
af en toe MEISTER onderhoudsmiddel voor 
laminaat vloeren* in de verhouding 1:200 met 
water verdund. De vloer moet “nevelvochtig” 
worden gedweild met een in deze oplossing 
uitgespoelde en goed uitgewrongen doek. De 
vloer wordt in één keer gereinigd en verzorgd. 
Bij zeer vuile vloeren en voor de grondige 
reiniging tussendoor kunt u de MEISTER 
intensiefreiniger gebruiken. Bij laminaatvloeren 
met voeg moet men er op letten, dat geen 
vocht in de voegen achterblijft.
 
Gelakte MEIS TER fineervloeren en 
lamelparket 
Voor het verwijderen van het dagelijks vuil 
is droog stofzuigen resp. vegen voldoende. 

Afhankelijk van de gebruiksintensiteit 
en de mate van verontreiniging moet 
MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- 
en kurkvloeren* worden verdund met 
water in de verhouding 1 : 200. De vloer 
moet “nevelvochtig” worden gedweild 
met een in deze oplossing uitgespoelde en 
goed uitgewrongen doek. De zijdeachtige 
oppervlakteglans blijft bewaard; de 
vloer wordt in één keer gereinigd en 
onderhouden. Verwijder alle vlekken en 
vloeistoffen onmiddellijk om blijvende 
schade te voorkomen. Voor een intensieve 
verzorging kunt u sterk belaste vloeren met 
MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en 
kurkvloeren* aanvullend behandelen. Een 
maal per jaar onverdund, dun en gelijkmatig 
opbrengen met een niet-pluizende wismop 
op de van te voren grondig schoongemaakte 
vloer (met MEISTER intensiefreiniger). Let er bij 
fineervloeren en lamelparket met voeg beslist 
op dat geen vocht in de voegen achterblijft. 
Probleemvlekken kunnen worden verwijderd 
met de MEISTER intensiefreiniger. 
 
Geoliede MEIS TER fineervloeren en lamel-
parket
Voor het dagelijks onderhoud dient de vloer 
indien mogelijk op een droge manier (bijv. 
stofzuigen of vegen) te worden schoonge-
maakt. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit 
en de mate van verontreiniging MEISTER 
onderhouds middel voor houten- en kurk-
vloeren mat* in de verhouding 1:200 met 
water verdunnen. De vloer moet nevelvochtig 
worden gedweild met een in deze oplossing 
uitgespoelde en goed uitgewrongen doek. De 
matte optiek van het oppervlak blijft bewaard; 
de vloer wordt in één keer gereinigd en onder-
houden. Voor een intensieve verzorging kunt 
u sterk belaste vloeren MEISTER onderhouds-
middel voor houten- en kurkvloeren mat* 
aanvullend behandelen. Een maal per jaar 
onverdund, dun en gelijkmatig opbrengen met 
een niet-pluizende wismop op de van te voren 

grondig schoongemaakte vloer (met MEISTER 
intensiefreiniger). Let er bij fineervloeren en 
lamelparket met voeg op dat geen vocht in de 
voegen achterblijft.
 
Natuurgeolied MEISTER lamelparket  
(PD 600 Tala)
De vloer in de eerste 8 tot 10 dagen uitsluitend 
droog reinigen (bezem of stofzuiger), zodat de 
vloer volledig kan uitharden. Afhankelijk van 
de gebruiksintensiteit en de mate van veront-
reiniging moet MEISTER onderhouds middel 
voor houten vloeren naturel worden verdund 
in de verhouding 1:50 (frequentie: privé-bereik 
ca. alle 2 tot 4 weken, publiek bereik ca. 
alle 1 tot 2 weken). De vloer moet met een 
vochtige (goed uitgewrongen) dweil, welke in 
de oplossing werd uitgespoeld, in de lengte-
richting worden schoongemaakt. Afhankelijk 
van de vervuilingsgraad en omvang van het te 
reiniging oppervlak dient het water regelmatig 
te worden verschoond. Het onderhoud met 
het MEISTER onderhoudsmiddel voor houten 
vloeren naturel heeft een reinigende- en 
beschermende werking en draagt bij tot het 
behoud van de waarde van het oppervlak. Na 
de droging (ca. 30 minuten) kunt u de vloer 
zonodig met een zachte pad nawrijven en 
polijsten. Op plekken die zwaarder worden 
belast adviseren wij eenmaal per jaar de vloer 
op te frissen, d.w.z. als de toplaag lelijk wordt 
(extreme vervuiling, vergrijzing etc.). Reinig 
de vloer eerst grondig met MEISTER intensief-
reiniger (in de verhouding 1:1 tot 1:3 met water 
verdund). Laat de vloer aansluitend 24 uur 
drogen. Daarna – net als bij de eerste coating 
– de MEISTER-verzorgende olie opbrengen, na-
wrijven en polijsten. Laat de vloer vervolgens 
weer minstens 8 uur drogen en reinig hem 
gedurende de eerste 8 à 10 dagen uitsluitend 
droog. Let er bij lamelparket met voeg op, dat 
geen vocht in de voegen blijft staan.

3. Dagelijkse reiniging

REINIGING EN ONDERHOUD

Een kamertemperatuur van ca. 20°C en een 
relatieve luchtvochtigheid van ca. 50–60% dra-
gen niet alleen bij tot uw persoonlijke welzijn, 
maar vormen tevens de basis voor een gezond 
binenklimaat. Met zo‘n klimaat creëert u ook 
voor uw MEISTER-vloer optimale omstandig-
heden, omdat het net als iedere andere 
hout soort op klimatologische voorwaarden 
reageert. 

Een lage luchtvochtigheid met tegelijkertijd 
hoge temperaturen veroorzaakt krimp van het 
hout, de vloer droogt uit. Wanneer u consta-

teert dat de luchtvochtigheid in uw ruimtes 
continu lager is dan 50%, is het raadzaam om 
luchtbevochtigers te gebruiken (verdampers). 
Zo voorkomt u extreme uitdroging van uw 
MEISTER-vloer. Een zeer hoge luchtvochtigheid 
leidt, net als bij alle andere houtsoorten, tot 
een vochtopname, waardoor de vloer zowel in 
de lengte als dikte uit kan zetten. 

Vuilvorming:
Het meeste vuil wordt van buitenaf meege-
nomen naar binnen en uitgelopen over de 
vloerbedekking. Daarom adviseren wij, bij de 

entree altijd een voldoende grote schoon-
loopzone (bijv. een mat) te creëren. Bedenk 
dat vuil, zoals zand of kleine steentjes, op alle 
vloerbedekkingen het effect van schuurpa-
pier heeft en dus tot vervelende krassen kan 
leiden. Daarom moeten stoel- en meubelpoten 
van vilt worden voorzien. Kantoorstoelen, rol-
containers enz. met wieltjes moeten van een 
zacht, genormeerd loopvlak zijn voorzien. 

Bij pas geplaatste MEISTER-vloeren moet vóór 
gebruik een eindreiniging plaatsvinden om 
ontstane lijmresten en vuil tijdens de plaatsing 
volledig te verwijderen (zie punt 3 en 4).

Gebruik bij de eindreiniging voor MEISTER 
laminaatvloeren met speciaal met hars 
behandeld decorpapier (LB 300, LB 250, 
LD 300 | 20 Melango, LD 300 | 15 Melango, 
LD 200, LC 200, LC 100, Tradition-Clic) 
MEISTER-laminaatreiniger* verdund met water 
in de verhouding 1:200. Bij laminaatvloeren 
met voeg moet men er op letten, dat geen 
vocht in de voegen achterblijft. 

Gebruik voor de eindreiniging van MEISTER 
PDL-laminaatvloeren met gelakt oppervlak 
(LS 250 S, LS 200 Alanto, Basic) MEISTER 

onderhoudsmiddel voor laminaatvloeren* 
verdund met water in de verhouding 1 : 200. Bij 
laminaatvloeren met voeg moet men er op let-
ten, dat geen vocht in de voegen achterblijft. 

Gebruik voor de eindreiniging van gelakte  
MEIS TER fineervloeren en lamelparket 
MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- 
en kurkvloeren* verdund met water in de 
verhouding 1:200. Let er bij fineervloeren en 
lamelparket met voeg op dat geen vocht in de 
voegen achterblijft.

Gebruik voor de eindreiniging van geoliede  
MEIS TER fineervloeren en lamelparket 
MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en 
kurkvloeren mat* verdund met water in de 
verhouding 1:200. Let er bij fineervloeren en 

lamelparket met voeg op dat geen vocht in de 
voegen achterblijft.
Nadat de vloer is gelegd en hierbij ontstaan 
vuil en afval is verwijderd (d.m.v. vegen of 
stofzuigen), moet het natuurgeoliede  
MEISTER lamelparket PD 600 Tala voor 
het eerste gebruik worden behandeld met 
MEISTER-verzorgende olie.   
 MEISTER-verzorgende olie dun op het te 
behandelen oppervlak sproeien, met een po-
lijstmachine inwrijven en aan sluitend met een 
witte pad polijsten. Zorg ervoor dat er geen 
overtollige olie op de vloer achterblijft.  
 Laat de behandelde vloer vóór gebruik 
minstens 8 uur drogen, bij voorkeur ‘s nachts. 
Spoel met olie doordrenkte doeken en pads 
uit met water en hang ze uitgevouw en te 
drogen (gevaar voor zelfontbranding!). 

2. Eindreiniging

1. Kwaliteitsbehoud | Preventieve maatregelen

U heeft voor kwaliteit »Made in Germany« gekozen. Dit reini-
gings- en onderhoudsboekje bevat alle belangrijke informatie, die 
voor het kwaliteitsbehoud gedurende lange tijd en een prachtig 
uiterlijk van uw vloer van betekenis is. In slechts korte tijd en met 
weinig moeite kunt u jarenlang plezier aan uw nieuwe MEISTER-
vloer beleven.

MEISTER-producten zijn gebaseerd op zorgvuldig gekozen materi-
alen, die door ervaren experts en met de modernste technologie 
tot kwaliteit »Made in Germany« werden verwerkt.
Tot deze premium-kwaliteit behoort ook een gefundeerd advies 
en uitstekende service. Daarom zijn MEISTER-producten uitslui-
tend verkrijgbaar bij de gespecialiseerde vakhandel.

Kwaliteit houdt niet op 
bij het leggen.

Alle MEISTER-vloeren zijn 
onderscheiden met de „Blauer 
Engel“.

Lid van de bond van Duitse kurk-
producenten („Deutscher Kork-
Verband e.V.“)

Lid van de bond van de Europese 
laminaatvloerfabricanten  
(„Verband der Europäischen 
Laminatfußbodenhersteller e.V.“) 

Lid van de federatie van de  
Europese parketindustrie  
(„Föderation der Europäischen 
Parkett-Industrie“)
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MEISTER-vloeren mogen nooit gedurende 
langere tijd vochtig of zelfs nat blijven. Let 
er daar om bij de reiniging op dat er zoveel 
mogelijk droog (met mop, zachte bezem, 
stofzuiger) of slechts licht vochtig (met goed 
uitgewrongen doeken) wordt schoongemaakt 
en dat er geen “plassen” op de vloer blijven 
staan. Stoomreinigers zijn niet geschikt voor 
het reinigen van de vloer. Gebruik geen vloei-

baar schuurmiddel of schuurpoeder, omdat 
deze middelen het oppervlak van de vloer 
kunnen beschadigen. Bij natuurgeoliede 
vloeren eveneens geen dweilen van micro-
vezels gebruiken.  
 Gebruik alleen geschikte reinigingsmidde-
len. Hardnekkige vlekken op laminaat of ge-
lakte fineer vloeren en lamelparket verwijdert 
u met MEISTER vlekkenverwijderaar. Houd 

er rekening mee dat bij het verwijderen van 
vlekken door de verhoogde druk met de witte 
pad op het laminaatoppervlak een verhoging 
van het glanseffect kan optreden. Probeer het 
middel daarom eerst uit op een onopvallende 
plaats of een restant.

4. Algemene aanwijzingen m.b.t. reiniging en onderhoud

3. Dagelijkse reiniging (vervolg)

Gelakte MEISTER kurkvloeren
Voor het dagelijks onderhoud dient de vloer 
indien mogelijk op een droge manier (bijv. stof-
zuigen of vegen) te worden schoongemaakt. 
Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de 
mate van verontreiniging moet MEISTER on-
derhoudsmiddel voor houten- en kurk vloeren* 
in de verhouding 1:200 worden verdund met 
water. De vloer moet nevelvochtig worden 
gedweild met een in deze oplossing uitge-
spoelde en goed uitgewrongen dweil. De vloer 
wordt in één keer gereinigd en verzorgd en 
behoudt zijn zijdeachtige oppervlakteglans. Op 
plekken die zwaarder worden belast kan het 
MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en 
kurkvloeren* worden gebruikt voor het inten-
sieve onderhoud. Breng het één keer per jaar 
onverdund met een niet-pluizende mop dun en 
gelijkmatig op de grondig gereinigde kurkvloer 
(met MEISTER-intensiefreiniger) aan.

Geoliede MEISTER kurkvloeren
Voor het dagelijks onderhoud dient de vloer 
droog (bijv. stofzuigen of vegen) te worden 
schoongemaakt. Afhankelijk van de gebruiksin-
tensiteit en de mate van verontreiniging moet 

MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en 
kurk vloeren mat* in de verhouding 1:200 
worden verdund met water. De vloer moet ne-
velvochtig worden gedweild met een in deze 
oplossing uitgespoelde en goed uitgewrongen 
dweil. De vloer wordt in één keer gereinigd 
en verzorgd en behoudt zijn matte opper-
vlakteglans. Op plekken die zwaarder worden 
belast kan het MEISTER onderhoudsmiddel 
voor houten- en kurk vloeren mat* worden 
gebruikt voor het intensieve onderhoud. Breng 
het één keer per jaar onverdund met een 
niet-pluizende mop dun en gelijkmatig op de 
grondig gereinigde kurkvloer (met MEISTER-
intensiefreiniger) aan.

MEISTER linoleumvloeren
Los vliegend stof en vuil wordt door stof-
zuigen of vegen verwijderd. Afhankelijk 
van de gebruiks intensiteit en de mate van 
ver ontreiniging kan vastzittend vuil worden 
verwijderd met MEISTER onderhoudsmiddel 
voor linoleum*, verdund met water in de ver-
houding 1 : 100 tot 1:200. Bij zeer vuile vloeren 
en voor de grondige reiniging tussendoor kunt 
u MEISTER actieve linoleumreiniger* gebruiken 

(verdund met water in de verhouding 1 : 200). 
De vloer wordt nevelvochtig gedweild met 
een in deze oplossing uitgespoelde en goed 
uitgewrongen dweil. Vetvlekken, strepen 
van hakken etc. kunnen worden verwijderd 
met een beetje MEISTER actieve linoleum-
vloerreiniger en een doek, waarbij restanten 
van vuil en reinigings middelen aansluitend 
met uitgewrongen doek en moeten worden 
opgenomen. Wanneer de ontstane onder-
houdslaag in de loop der tijd tekenen van 
slijtage vertoont of versleten is, kan deze na 
een grondige reiniging met MEISTER actieve 
linoleumreiniger door een intensieve behan-
deling worden opgefrist. Hiervoor wordt het 
MEISTER onder houdsmiddel voor linoleum on-
verdund met een in helder water uitgespoelde 
en goed uitgewrongen, niet-pluizende mop in 
een gelijkmatig dun laag je in de lengterichting 
opgebracht. Nadat de onderhoudslaag goed 
is ingetrokken en op gedroogd (na minstens 45 
min.), moet een tweede laag in overdwarse 
richting worden aangebracht. Verbruik: 750 ml 
voor ca. 30-35 m2 per opgebrachte laag.

5. Het juiste onderhoud
Bij uw droomvloer hoort ook het juiste onder-
houd. MEISTER breidt zijn productassortiment
uit met een hoogwaardige onderhoudsserie.
Op de vloer afgestemde schoonmaakmidde-
len en onderhoudsmiddelen zorgen ervoor
dat uw vloer er blijvend goed uitziet. Als
voor het dagelijkse onderhoud – voor het ver-
wijderen van los stof – alleen een stofzuiger
nodig is, is het toch nodig om van tijd tot 
tijd de oppervlakken met onze MEISTER-
reinigingsmiddelen schoon te maken en te 
verzorgen. 

Ons programma onderhoudsmiddelen is opti-
maal afgestemd op MEISTER-vloeren.
Let er bij de reiniging steeds op dat de vloer
slechts licht mag worden bevochtigd. Idealiter
is de waterfilm „nevelvochtig“, en moet
dus na ongeveer een minuut zijn opgedroogd.
Enkele houtsoorten, bijv. beuken of esdoorn, 
reageren bijzonder sterk op vocht.
Ook bij intensievere vlekken dient u geen
scherp middel te gebruiken. Zelfs bij de hard-
nekkigste vlekken en verontreinigingen laat de
MEISTER vlekverwijderaar het oppervlak weer

als nieuw glanzen. Krassen op vloeren hebben 
niet alleen een nadelige invloed op het totaal-
beeld van een ruimte, ze zorgen er ook voor 
dat de vloer vatbaarder wordt voor vuil en 
vocht. De onderhoudsproducten van MEISTER 
zijn er met name voor bedoeld, dat de vloer 
juist op intensief gebruikte plaatsen duidelijk 
beter wordt beschermd tegen gebruiksspo-
ren.  
 Aanvullende tips voor een optimaal onder-
houd van uw MEISTER-vloer krijgt u ook in  
de speciaalzaak.

MEISTER onderhoudsmiddel  
voor houten- en kurkvloeren 
Geschikt voor alle MEISTER parket- 
en fineervloeren met gelakt
oppervlak Duratec | Duratec Plus.
Reiniging en verzorging in één
beurt.

MEISTER onderhoudsmiddel 
voor houten- en kurkvloeren
mat
Geschikt voor alle MEISTER
parket- en fineervloeren met  
geolied oppervlak Weartec. Reini-
ging en verzorging in één beurt.

MEISTER intensiefreiniger
Speciaal schoonmaakmiddel voor
alle MEISTER parket- en fineer-
vloeren. Voor de grondige reiniging
tussendoor.

MEISTER onderhoudsmiddel 
voor houten vloeren Nature 
naturel
Geschikt voor alle MEISTER parket-
vloeren met natuurgeolied opper-
vlak Weartec Nature. Reiniging en 
verzorging in één beurt.

MEISTER verzorgende olie  
Nature naturel
Geschikt voor alle MEISTER par-
ketvloeren met natuurgeolied
oppervlak Weartec Nature. Voor de
eerste coating en opfrissing.

MEISTER verzorgende olie  
Nature wit
Geschikt voor alle MEISTER parket-
vloeren met natuurgeolied oppervlak 
Weartec Nature (eiken karamel, eiken 
optisch geloogd, lariks optisch geloogd). 
Voor de eerste coating en opfrissing.

MEISTER vlekverwijderaar  
Geschikt voor alle MEISTER
parket- en fineervloeren met ge-
lakt oppervlak Duratec | Duratec 
Plus. Verwijdert hardnekkig vuil.

REINIGING EN ONDERHOUD REINIGING EN ONDERHOUD

6. Onderhoudsmiddelen voor natuurgeolied lamelparket (PD 600 Tala)

7. Onderhoudsmiddel voor gelakt en geolied lamelparket

MEISTER onderhoudsmiddel 
voor houten- en kurkvloeren
Geschikt voor MEISTER kurk-
vloeren met gelakt oppervlak  
Duratec Pro. Reiniging en  
verzorging in één beurt.

MEISTER onderhoudsmiddel 
voor houten- en kurkvloeren
mat
Geschikt voor MEISTER kurk-
vloer en met geolied oppervlak 
Weartec. Reiniging en verzorging 
in één beurt. 

MEISTER intensiefreiniger
Speciaal schoonmaakmiddel voor
alle MEISTER kurkvloeren. Voor de
grondige reiniging tussendoor.

8. Onderhoudsmiddel voor kurkvloeren
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MEISTER vlekverwijderaar 
Geschikt voor alle MEISTER
laminaatvloeren. Verwijdert
hardnekkig vuil.

MEISTER laminaatreiniger  
Geschikt voor MEISTER laminaat-
vloeren met speciaal met hars be - 
handeld decorpapier (z. B. LC 200). 
Verwijdert moeiteloos vuil, vet en 
strepen van schoenzolen. Reinigt 
grondig en voorzichtig.

10. Onderhoudsmiddelen voor laminaatvloeren

MEISTER onderhoudsmiddel 
voor laminaatvloeren
Geschikt voor MEISTER PDL-lami-
naatvloeren met gelakt oppervlak 
(LS 250 S, LS 200 Alanto, Basic). 
Reiniging en verzorging in één 
beurt.

11. Onderhoudsmiddelen voor PDL-laminaatvloeren

MEISTER linoleum-actief reiniger
Voor de basisreiniging en de  
grondige reiniging tussendoor.

MEISTER onderhoudsmiddel 
voor linoleum
Voor de dagelijkse reiniging en 
verzorging.

12. Overzicht van het gebruik van de onderhoudsproducten9. Onderhoudsmiddelen voor linoleumvloeren

MEISTER intensiefreiniger
Speciale reiniger voor alle gelakte 
MEISTER-PDL-laminaatvloeren. Voor 
een grondige reiniging tussendoor.

REINIGING EN ONDERHOUD REINIGING EN ONDERHOUD

Eindreiniging/
dagelijkse reiniging

Onderhoud t.b.v. kwaliteitsbehoud 
c.q. opfrissing

Speciale reiniging

MEISTER lamelparket en fineervloeren

gelakt MEISTER onderhoudsmiddel voor 
houten- en kurkvloeren
MV: 1:200
artikelnr. 9061 83 000

MEISTER onderhoudsmiddel voor 
houten- en kurkvloeren
MV: onverdund
artikelnr. 9061 83 000

MEISTER intensiefreiniger
MV: 1:1 bis 1:3
artikelnr. 9061 81 000

geolied MEISTER onderhoudsmiddel voor 
houten- en kurkvloeren mat
MV: 1:200
artikelnr. 9061 82 000

MEISTER onderhoudsmiddel voor 
houten- en kurkvloeren mat
MV: onverdund
artikelnr. 9061 82 000

MEISTER intensiefreiniger
MV: 1:1 tot 1:3  
artikelnr. 9061 81 000

natuurgeolied
(PD 600 Tala)

1.  Eerste behandeling: 
MEISTER verzorgende olie Nature 
MV: onverdund 
artikelnr. 9061 77 000 (naturel) of 
artikelnr. 9061 79 000 (wit)

2.  Regelmatig onderhoud: 
MEISTER onderhoudsmiddel voor 
houten vloeren Nature naturel 
MV: 1:50 
artikelnr. 9061 76 000

1.  MEISTER intensiefreiniger 
MV: 1:1 tot 1:3  
artikelnr. 9061 81 000

2.  MEISTER-verzorgende olie Nature 
MV: onverdund 
artikelnr. 9061 77 000 (naturel) of 
artikelnr. 9061 79 000 (wit)

MEISTER kurkvloeren

gelakt MEISTER onderhoudsmiddel voor 
houten- en kurkvloeren
MV: 1:200
artikelnr. 9061 83 000

MEISTER onderhoudsmiddel voor 
houten- en kurkvloeren
MV: onverdund
artikelnr. 9061 83 000

MEISTER intensiefreiniger 
MV: 1:1 tot 1:3  
artikelnr. 9061 81 000

geolied
MEISTER onderhoudsmiddel voor 
houten- en kurkvloeren mat
MV: 1:200
artikelnr. 9061 82 000

MEISTER onderhoudsmiddel voor 
houten- en kurkvloeren mat
MV: onverdund
artikelnr. 9061 82 000

MEISTER intensiefreiniger
MV: 1:1 tot 1:3  
artikelnr. 9061 81 000

MEISTER linoleumvloeren

1.  Eindreiniging: 
MEISTER linoleum-actiefreiniger 
MV: 1:200 
artikelnr. 9061 84 000

2.  Dagelijkse reiniging: 
MEISTER onderhoudsmiddel voor 
linoleum MV: 1:200 
artikelnr. 9061 85 000

MEISTER linoleum-actiefreiniger
MV: hoger doseren 
artikelnr. 9061 84 000

MEISTER laminaatvloeren met speciaal met hars behandeld decorpapier (LB 300, LB 250, LD 300 | 20 Melango, LD 300 | 15 Melango, 
 LD 200, LC 200, LC 100, Tradition-Clic)

MEISTER laminaatreiniger
MV: 1:200
artikelnr. 9061 80 000

MEISTER vlekverwijderaar 
MV: onverdund  
artikelnr. 9060 14 000

MEISTER PDL-laminaatvloeren met gelakt oppervlak (LS 250 S, LS 200 Alanto, Basic)

MEISTER onderhoudsmiddel voor  
laminaatvloeren 
MV: 1:200
artikelnr. 9061 86 000

MEISTER intensiefreiniger
MV: 1:1 tot 1:3  
artikelnr. 9061 81 000

MV = mengverhouding
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