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Disse rengøringer og pleje instruktioner vil give dig alle de oplysninger, der er vigtige for at sikre en lang periode med bevaring og et smukt 
udseende af deres gulv. Med en smule tid og kræfter, kan du sikre, at du kan nyde dit nye Meister gulv i lang tid fremover.  
 
Den rigtige pleje 
  
Dit gulv har også brug for den rigtige pleje. Meister supplerer sit produktsortiment med en høj-kvalitets serie af plejeprodukter fra CC-Dr. Schutz. 
Rengørings og plejeprodukterne er skræddersyet til gulvene, som sikre at gulvene også på lang sigt vil se godt ud. Overfladerne skal renses og plejes 
regelmæssigt med CC-Dr. Schutz plejeprodukter, for at bevare udtrykket af dit gulv. Ved rengøring, skal du være opmærksom på, at gulvet altid kun 
må være let fugtig. Nogle typer af træ, såsom bøg eller ahorn, er særligt følsomme over for fugt. Du bør ikke bruge slibende rengøringsmidler, selv i 
tilfælde af mere alvorlige pletter. Selv for genstridige pletter og snavs brug da CC –Dr. Schutz så vil hjælpe. Ridser på gulvet vil ikke kun påvirke det 
generelle udseende, de vil også gøre gulvet mere modtagelig overfor snavs og fugt. CC-Dr. Schutz plejeprodukter er designet til at sikre, at gulvet er 
betydeligt mere modstandsdygtig over for slidtage. Butikker som forhandler CC-Dr. Schutz vil også være i stand til at give dig flere tips om, hvordan 
du plejer dit Meister gulv på den bedste mulige måde.  
 
Bevarelse af værdi -forholdsregler  
 
En rumtemperatur på ca. 20 °C og en relativ luftfugtighed på ca. 50-60 procent vil bidrage til din personlige velvære og er grundlaget for et sundt 
indeklima. Med et sådant indeklima, vil du også hjælpe dit Meister gulv til at opnå de optimale betingelser, som det reagerer på de klimatiske 
omgivelser som et hvert andet træmateriale. Lav luftfugtighed med en høj temperatur vil føre til en ordregivende proces i træ, som tørrer gulvet ud.  
 
Indførelsen af snavs på gulvet:  
 
Det meste snavs bringes ind i dit hjem udefra og overføres til dit gulv. Af denne grund, anbefaler vi at i entreen lægges (f.eks. en dørmåtte) ved 
indgangen. Husk, at snavs, såsom sand eller små sten, vil virke som sandpapir på alle gulve og kan føre til grimme ridser. For at beskytte træet mod 
ridser, bør du beklæde stole og møbler med filt eller andet beskyttende. Vi anbefaler at beskytte gulvet på udsatte slid områder (f eks kontorstole) 
med passende gulv beskyttelses måtte (f.eks. polycarbonat måtter).  
 
Rengøring efter endt af byggearbejde/daglig rengøring.  
 
Nylagte Meister gulve skal rengøres efter afslutningen af byggeri og før brug for helt at fjerne snavs eller lim rest, som evt. er opstået i løbet af 
lægningen. Rengøring efter færdiggørelsen af byggeriarbejde skal udføres med CC Wood Floor Cleaner *, fortyndet med vand i et forhold på 1:200.  
 
Dag-til-dag rengøring  
 
For at fjerne den daglige snavs, er støvsugning eller fejning tilstrækkelig. Afhængig af frekvens af rengøringen, fortyndes CC Wood Floor Cleaner * 

med vand i forholdet 1:200. Gulvene afvaskes med en hårdt opvredet moppe. Fjern fedet pletter og andet snavs med ufortyndet CC Wood Cleaner 

* med en ridse-fri hvid gulvklud. Derefter aftørring med hårdt opvredet moppe , indtil snavs og middel er forvundet. 

VEDLIGEHOLDELSE 
  
Ryst flasken. Hæld Meister CC Wood Polish mat her ud på gulvet direkte fra flasken. Hold flasken tæt på gulvet, så det ikke sprøjter. Stryg ud med en 
fibermoppe (40 cm). Arbejd i bræddernes længderetning. Vær nøje med at arbejde CC Wood Polish mat ud, således at hele gulvet dækkes, og der 
ikke opstår pytter. God belysning, gerne skrå belysning, letter arbejdet. Lad gulvet tørre i 1-2 timer, inden det betrædes. Gå ikke på gulvet med ude 
sko i det første døgn efter vedligeholdelsen. Tænk på, at det tager en uge, inden overfladen er fuldstændig smudsbestandig. Ved vedligeholdelse er 
det lettest at flytte møblerne over i den ene halvdel af rummet, behandle den fri halvdel og vente i 1-2 timer. Dernæst flyttes alle møbler over til 
den anden halvdel, hvor behandlingen gentages på resten af gulvet. Efterfølgende Vedligeholdelse kan foretages på de dele af gulvoverfladen, hvor 
der er størst behov for det, for eksempel, hvor man går mest. Vedligeholdelse behøver altså ikke at betyde, at alle møbler skal flyttes ud af rummet. 
Vedligeholdelsesbehovet er afhængigt af mange forskellige faktorer og varierer fra rum til rum. Gulve, der udsættes for mere slitage, som for 
eksempel overflader, der ofte betrædes med ude sko, kræver hyppigere vedligeholdelse. Man vil bemærke, at gulvet har behov for vedligeholdelse, 
når det bliver mere vanskeligt at rengøre end før.  
 
REPARATION  
 
• Små overfladiske ridser og skrabe mærker kan behandles med CC Wood Polish mat. Dybere ridser skal først behandles med Meister CC Wood 
Floor Deep Clean..  
 
RENOVERING  
 
Renovering af overflade på trægulve:  
Mikro ridser Hvis en mindre overflade er blevet ridset (under stole, osv.), kan gulvet behandles med Meister CC Wood Floor Polish mat. Dette gør, 

at mikro ridserne skjules. 
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Disse plejer produkter listet nedenfor vil du kunne bevare looket nemt for fremtiden. 
 
 
Bestilling af Meister midler til afrensning og rengøring ved : 
  
www.Dkflooring.dk  
info@dkflooring.dk  
 
 
CC Wood Cleaner: No. 9061 87 011 
-Bruges til almindelig rengøring.  
 
CC Wood and Cork Floor Polish mat: No. 9061 87 031 A22 
-Bruges til at beskytte gulvet.  
 
CC Wood Floor Deep Clean: No. 87 040  
-Fjerner gammel pleje. 
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