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Odznaczenie dla wszystkich podłóg 
Mesiter

MesiterWerke Schulte GmbH jest 
członkiem Europejskiej Federacji 
Przemysłu Parkietowego

Wiele drewnianych podłóg MEISTER 
zostało odznaczonych znakiem FSC 
ponieważ zawierają drewno pochodzące z 
kontrolowanych źródeł

MesiterWerke Schulte GmbH jest 
członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia 
Przemysłu Parkietowego (Verband der 
deutschen Parkettindustrie e.V.)

Wszystkie podłogi korkowe i design 
zostały poddane dobrowolnej kontroli na 
zawartość zanieczyszczeń.

MesiterWerke Schulte GmbH jest 
członkiem Stowarzyszenia Europejskich 
Producentów Podłóg Laminowanych.

CE Odznaczenie CE dowodzi, że podłogi 
Meister spełniają wszystkie fundamen-
talne Europejskie wytyczne dotyczące 
zdrowia i bezpieczeństwa.
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Jakość zaczyna się od 
instalacji.
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Właśnie nabyłeś jakość »Made in Germany«. Dla nas jakość MEISTER to 
nie tylko trwałość podłogi. Jest także widoczna już podczas instalacji. 
Zawdzięczamy ją przede wszystkim naszej środkowej warstwie o 
ekstremalnej trwałości. Używamy również systemów zatrzasków 
staranie dostosowanych do właściwości podłogi oraz wymiarów deski 
takich jak wynaleziony w naszej firmie system Masterclic Plus oraz 
wypróbowany i przetestowany przez nas system połączeń Uniclic. 

Zapewnia to optymalną precyzję w dopasowywaniu paneli podłogowych, 
którą można odczuć podczas montażu. Dzięki temu podłogi MEISTER są 
szczególnie łatwe w układaniu, a wielu rzemieślników na stałe związało 
się z naszymi produktami. Wszystkie potrzebne informacje na temat 
zastosowania i montowania produktów MEISTER znajdziesz w tym 
arkuszu informacyjnym.
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Działania przygotowawcze
Paczki z podłogą należy zaaklimatyzować 
przed otworzeniem ich. W tym celu należy 
je zmagazynować nie otwarte przez około 
48 h (zimą 3-4 dni) w centrum pokoju, w 
którym będą potem instalowane.
Nie należy składować paczek z podłogą tuż 
obok wilgotnych bądź świeżo tapetowanych 
ścian. Przed ułożeniem podłogi wszystkie 
drzwi zewnętrzne oraz okna muszą być 
założone, a wszelkie prace malownicze 
i dekoracyjne, skończone. Temperatura 
pomieszczenia powinna się utrzymywać w 
granicach około, 20oC (co najmniej 15oC), a 
względna wilgotność powinna wynosić około 
50-60%. 

Podłoga wymaga pewnych stałych 
warunków klimatycznych wynoszących 
około 50-60% wilgotności względnej 
powietrza i temperatury około 20o C. Jeżeli 
odnotujesz lub spodziewasz się znacznie 
niższej wilgotności pomieszczenia, należy 
koniecznie zainstalować nawilżacz (parownik), 
aby uchronić podłogę przed nadmiernym 
wysychaniem.

Podłogi drewniane, lindura, korkowe, 
linoleum i nadura są produktem naturalnym. 
Proszę mieć na uwadze, że drewno jest 
produktem w pełni naturalnym. Widoczne 
różnice w wyglądzie są świadectwem 
autentyczności. Przed położeniem należy tak 
wymieszać panele z kilku różnych opakowań, 
aby otrzymać jak najbardziej pożądany 
układ. Przed instalacją należy dokładnie 
obejrzeć panele w świetle dziennym w celu 
wychwycenia ewentualnych widocznych 
wad w kolorze czy strukturze. Do towaru już 
zainstalowanego nie można roscić żądań w 
wyżej wymienionej sprawie.

Istotne informacje na temat podłogi 
linoleum 
Powłoka z żywicy: Linoleum jest produktem 
powstałym z naturalnych składników. Odpow-
iednie proporcje twardości i elastyczności 
uzyskiwane są w procesie suszenia. Podczas 
tego procesu na powierzchni powstaje 
również cienka, jasnożółta warstwa żywicy, 
która znika pod wpływem promieniowania 
UV (światło słoneczne). Jak wiele czasu 
potrzeba zależne jest tylko od intensywności 
promieni słonecznych. Podłoga ujawni swoją 
prawdziwą kolorystykę dopiero po zniknięciu 
tej warstwy. Proces ten jest nie do uniknięcia i 
wynika z naturalnych właściwości materiałów. 
Należy zwrócić uwagę, że efekt jest bardziej 
zauważalny w wypadku jasnych kolorów niż 
ciemnych. 

Należy pamiętać, że nasza kolekcja podłóg 
Silence »S« posiada zintegrowaną warstwę 
dźwiękochłonną.

Podłoża
Przeznaczone do układania podłoża muszą 
odpowiadać ogólnie przyjętym normom 
branżowym z uwzględnieniem przepisów 
VOB (niemieckie znormalizowane zasady 
zlecania i wykonawstwa robót budowalnych), 
część C, DIN 18 356 „prace parkietowe”. 
Muszą, więc one być suche, równe, czyste 
i stabilne. Podłoża mineralne mogą maksy-
malnie wykazywać 2 % (przy ogrzewaniu 
podłogowym: 1.8%) wilgotności resztkowej 
zmierzonej urządzeniami typu CM, podłoża z 
jastrychu anhydrytowego maksymalnie 0.5% 
(przy ogrzewaniu podłogowym: 0.3%). 
Wszelkie nierówności podłoża o wysokości 3 
lub więcej milimetrów na odcinku pierwszego 
metra, oraz 2 lub więcej milimetrów na 
kolejnych metrach, muszą być wyrównane 
zgodnie z normą DIN 18 202, tabela 3, 
wiersz 4. Na wszystkich podłożach mineral-
nych (za wyjątkiem lanego jastrychu asfal-
towego) należy ułożyć folię polietylenową, 
jako paraizolację o grubości 0,2 milimetra, 
tak ażeby jej nadmiar nachodził na ściany. 
Krawędzie pasm folii należy ułożyć tak, aby 
zachodziły na siebie, co najmniej 20 cm, 
następnie skleić je ze sobą. Fundament w 
pomieszczeniach bez podpiwniczenia musi 
posiadać, według obowiązujących przepisów 
DIN 18 195, izolacje przeciwwilgociową, aby 
zapobiec szkodom powstającym w skutek 
działania wilgoci.

Podłogi MEISTER można układać także na 
istniejących wykładzinach podłogowych, 
takich jak PCW, linoleum lub posadzki 
kamienne, jeśli są one trwale przyklejone i 
nie mają miejsc luźnych. Na podłoża te należy 
dodatkowo położyć foliową warstwę izolującą. 
Wykładziny tekstylne, takie jak np. wykładziny 
dywanowe i z filcu należy usunąć ze względów 
technicznych i higienicznych. 

Informacje ogólne
Podłogi MEISTER nie są odpowiednie 
do instalowania w wilgotnych 
pomieszczeniach (łazienki, sauny etc.).

Panele podłogowe układa się swobodnie 
– podłoga pływająca - i bez użycia kleju. 
Łączenia Masterclic Plus umożliwiają szybkie i 
łatwe układanie podłogi. 
Blokowanie się krótszych krawędzi następuje 
wraz z ułożeniem kolejnego rzędu. Dodatkową 
zaletą tej instalacji jest to, że deski same się 
wyrównują względem siebie. Aby to osiągnąć 
należy lekko unieść wcześniej położony panel 
i wsunąć pod kątem pióro następnego panelu 
do jego wpustu. 

Jeżeli powierzchnia, na której zamierzamy 
instalować panele jest dłuższa bądź szersza 
niż 8 metrów (w wypadku drewnianych podłóg 
dłuższa niż 10 metrów lub szersza niż 8; dla 
PS 400 dłuższa lub szersza niż 6 metrów), 
wtedy koniecznie należy pozostawić przerwy 
dylatacyjne. Do ich przykrycia należy stosować 
profile przejściowe. Przerwy dylatacyjne 
również należy pozostawiać pomiędzy 
dwoma sąsiadującymi pomieszczeniami, w 
progach drzwi, w otwartych przejściach i w 
pomieszczeniach o dużej ilości narożników. 
Profile dopasowujące oraz wykończeniowe 
należy bezwzględnie stosować w celu 
uzyskania gładkich przejść pomiędzy 
przylegającymi do siebie i położonymi na 
różnych poziomach, powierzchniami lub 
pokryciami podłogowymi oraz w wypadku 
różnych wykończeń takich jak sąsiadujące 
progi na różnych wysokościach, płytki 
glazury i temu podobne. Stopnie schodów 
należy wykańczać przy użyciu profili 
zakończeniowych do stopni.

W trakcie instalacji należy zapewnić odstęp 10 
mm (w wypadku podłogi drewnianej 15 mm) 
od wszystkich ścian. Ta przerwa musi być 
zachowana również wokół wszystkich kolumn, 
rur grzewczych, metalowych ościeżnic itp. 
Ościeżnice drewniane, w razie potrzeby, 
można przycinać. W tym celu należy wolny 
panel położyć przy ościeżnicy dekoracyjną 
stroną w dół i odciąć ościeżnicę wzdłuż niego. 

Uwaga: Proszę uważnie się stosować do aktualnej instrukcji instalacji dołączonej do opakowa-

Instrukcja układania

Działania przygotowawcze, podłoża i informacje ogólne
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Aby uchronić drewno przed zabrudze-
niami i zarysowaniami zawsze należy kłaść 
wystarczająco dużą wycieraczkę lub dywanik 
przed wejściem. W dodatku należy wszystkie 
nogi krzeseł i mebli wyposażyć w filcowe 
podkładki, natomiast krzesła biurowe, szafki 
na rolkach itp. muszą posiadać miękkie, 
zgodne z normami, powierzchnie bieżne. Do 
wszystkich powierzchni o większym narażeniu 
na zużycie zaleca się zastosować dodatkową 
ochronę w postaci odpowiednich mat ochron-
nych (np. maty poliwęglanowe).

Podłogi Nadura MEISTER posidadają niezwykle 
trwałą i odporną na ścieranie powierzchnię.
Widoczne ślady zużycia czy zwiększone 
błyszczenie są charkterystyczne dla twardych 
podłóg i zależne od poziomu zużycia. 

Zalecane jest również zainstalowanie paneli 
wzdłuż linii padania  światła. W wąskich lub 
długich pomieszczeniach należy wybrać 
sposób układanie paneli zależnie od tego 
jaki efekt chce się uzyskać. Aby wąski pokój 
wyglądał na bardziej przestrzenny należy 
zainstalować podłogę deskami w poprzek, 
natomiast w przedpokojach, aby podkreślić 
ich podłużny kształt można zainstalować deski 
wzdłuż.  

Pod wpływem bezpośredniego światła 
słonecznego lub intensywnego, sztucznego 
światła kolory podłóg mogą ulec rozjaśnieniu.

Przed instalacją należy sprawdzić czy podłoże 
jest zgodne z opisem z sekcji „Podłoża”. 
Co więcej w wypadku instalacji podłogi bez 
zintegrowanej warstwy dźwiękochłonnej 
należy zastosować piankę z folią Meister, 
Meister-Elastico DB, Meister-Silence 20, 
Meister-Silence 25 DB lub Meister Duo-guard 
jako podkład (przy użyciu Meister-Elastico DB, 
Meister-Silence 25 DB lub Meister Duo-guard 
nie potrzeba już stosować dodatkowo 0.2 
milimetrową folię PE). Natomiast inne 
podkłady muszą mieć odpowiednią 
wytrzymałość na ściskanie (wartość CS ≥ 
15kPa) i grubość pomiędzy 1 - 3mm.

Podczas docinania elementów należy się 
upewnić, że pracuje się po właściwej stronie: 
Przy użyciu pilarki (z drobnym zębem) należy  
trzymać dekoracyjną stroną do góry, natomiast 
przy użyciu piły ręcznej lub wyrzynarki trzymać 
dekoracyjną stroną do dołu. 

Podczas układania i docinania podłóg 
Lindura i Nadura wskazane jest stosowanie 
pił o twardych, metalowych brzeszczotach 
lub z ostrzami diamentowymi.
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Do zainstalowania podłogi drewnianej 
Longlife lub Lindura Meister z technologią 
Masterclic Puls potrzebne są następujące 
narzędzie i pomoce:
Wyrzynarka lub piła elektryczna, ewentual-
nie śrubokręt, składna miarka, ołówek, kołki 
(kołki dylatacyjne) narożniki bądź regulowane  
kątowniki, ewentualnie folia PE (0.2 mil-
imetrowa).
Jeżeli wybrany produkt nie posiada zintegrow-
anej warstwy dźwiękochłonnej,  jako warstwę 
tłumiącą można zastosować: Piankę Meister, 
Meister-Silence 25 DB, Meister-Silence 15 DB 
lub Meister-Duo-Guard (Przy zastosowaniu 
Meister-Silence 25, Meister-Silence 15 DB 
Meister-Duo-Guard dodatkowa warstwa 0.2 
milimetrowej foli PE nie jest wymagana).

Krok 1 
Układanie pierwszej deski należy zacząć w 
lewym narożniku pomieszczenia piórami 
skierowanymi w stronę ściany. Od wszystkich 
paneli pierwszego rzędu należy odpiłować 
pióra na dłuższej krawędzi (il. 1). Przy użyciu 
kołków dylatacyjnych z łatwością można 
utrzymać wymagany odstęp od ściany 
wynoszący co najmniej 15 milimetrów. 

Krok 2
Po położeniu pierwszej deski krawędź czołową 
następnej należy wsunąć we wpust pierwszej 
(il. 2). W ten sposób należy ułożyć wszystkie 
pozostałe panelu rzędu na całej szerokości 
pomieszczenia. 

Krok 3
Ostatni panel w każdym rzędzie należy tak 
przyciąć aby pozostawić co najmniej 15 
milimetrowy odstęp od ściany (il. 3). Jeżeli 
odcięte fragmenty desek mają co najmniej 40 
centymetrów długości można je wykorzystać 
jako rozpoczynające kolejny rząd. 

Krok 4
Należy się upewnić, że panele pierwszego 
rzędu są ułożone w linii prostej. Pierwszą 
deskę następnego rzędu należy przyciąć do 
około 80 centymetrów. 
Następnie należy wsunąć pod kątem pióro 
tego panelu tak daleko, jako to możliwe do 
wpustu panelu z pierwszego rzędu i delikatnie 
przycisnąć ku dołowi, wykonując przy tym 
ruchy w górę i w dół (il. 4). Panel powinien z 
łatwością połączyć się na zatrzask z wcześniej 
ułożonym elementem (il. 5).

Krok 5
Kolejny panel rzędu należy najpierw zahaczyć 
dłuższą krawędzią, a następnie, jeszcze 

przed opuszczeniem docisnąć go szczelnie 
krawędzią czołową do ułożonego już panelu. 
Montowany panel delikatnie docisnąć ku 
dołowi, wykonując przy tym ruchy w górę i w 
dół (il. 6). Panel powinien z łatwością połączyć 
się na zatrzask z wcześniej ułożonym rzędem, 
a krawędź czołowa z uprzednio ułożonym 
elementem powinna szczelnie dolegać.

Krok 6
W wyżej opisany sposób należy układać rząd 
po rzędzie paneli. Należy pamiętać, że miejsca 
zetknięcia pomiędzy panelami z jednego 
rzędu powinny być oddalone co najmniej o 40 
centymetrów od połączeń w sąsiadujących 
rzędach (il. 7). 

Krok 7
Aby ułożyć ostatni rząd paneli należy użyć 
poodcinanych fragmentów paneli, zaznaczając 
na nich dokładnie brakujące szerokości ( z 
uwzględnieniem co najmniej 15 milimetrowe-
go odstępu od ściany). 

Krok 8
W panelach docinanych na szerokość trzeba 
wysunąć od strony czołowej, wykonane z 
tworzywa sztucznego, pióro. Należy to zrobić 
przy użyciu kawałka panelu (il. 8).

Krok 9
Cięcie panelu należy rozpocząć od czołowej 
strony z wysuniętym piórem (il. 9). Po docięciu 
panelu wysunięte w poprzednim kroku pióro 
należy z powrotem wsunąć do rowka ( il. 10).

Krok 10
Układanie ostatniego rzędu paneli należy 
rozpocząć od prawego rogu pomieszczenia 
(zachowując co najmniej 15 milimetrowy 
odstęp od ściany), bok panelu włożyć pod 
kątem w poprzedni rząd. Analogicznie 
postąpić z kolejnym panelem, wprowadzo-
ny pod kątem panel, położyć łącząc czoła 
sąsiednich paneli (il. 11).

Krok 11
Wystające w kierunku ściany pióro ze 
sztucznego tworzywa (il. 12) na powrót 
wsunąć w połączenia czołowe przy pomocy 
drążka ciągowego, szpachli lub wkrętaka (il. 
13).

Krok 12 
Przed zamontowaniem listew podłogowych 
należy usunąć wszystkie kołki dylatacyjne 
użyte przy tworzeniu odstępów.

Do przykrycia widocznych przerw dylata-

cyjnych na obwodzie należy użyć listew 
przypodłogowych Meister pokrytych warstwą 
prawdziwego drewna (patrz strona 26).

Należy się upewnić, że żadne silikonowe 
produkty nie mają kontaktu z listwami.
Aby wyjąć deskę z rzędu, należy unieść cały 
rząd i wysunąć z sąsiadującego rzędu (fig. 
14). Wtedy można rozdzielić poszczególne 
deski poprzez uniesienie (fig. 15). Jeżeli chcesz 
ponownie wykorzystać deski należy wcisnąć 
wystającą z rowka, plastikową część. 

Instrukcja układania

Podłogi drewniane Longlife i Lindura 
MEISTER z technologią 
Masterclic Plus

A

A

A Zamek na krótkiej krawędzi:

Zamek wzdłużny:A

20 – 30 °
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Do zainstalowania podłogi drewnianej 
PQ 500 Meister z technologią Quadroclic 
potrzebne są następujące narzędzie i 
pomoce:
Młotek, wyrzynarka lub piła elektryczna, 
ewentualnie śrubokręt, składna miarka, 
ołówek, kołki (kołki dylatacyjne) narożniki bądź 
regulowane kątowniki, ewentualnie folia PE 
(0.2 milimetrowa).
Jeżeli wybrany produkt nie posiada 
zintegrowanej warstwy dźwiękochłonnej,  
jako warstwę tłumiącą można zastosować  
Piankę Meister, MEISTER-Silence 15 DB, 
MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB 
lub MEISTER Duo-Guard. (Przy zastosowaniu 
MEISTER Silence 25 DB, MEISTER-Silence 
15 DB or MEISTER Duo-Guard, dodatkowa 
warstwa 0.2 milimetrowej foli PE nie jest 
wymagana). 

Ogólna instrukcja
Panele podłogowe układa się swobodnie – 
podłoga pływająca - i bez użycia kleju. 
Specjalnie zaprojektowany system łączeń 
Quadroclic pozwola na szybką i bezpieczną 
instalację. Kwadratowe deski podłogi PQ 500 
szczególnie nadaje się do układania wzoru 
szachownicy (fig. 7). Podłoga może być także 
układana na wiele innych sposobów (fig. 8). W 
tym wypadku szczegóły układania będą 
musiały być zmienione. Jeżeli powierzchnia, na 
której zamierzamy instalować podłogę jest 
dłuższa bądź szersza niż 10m, koniecznie 
należy pozostawić przerwy dylatacyjne. Do ich 
przykrycia należy stosować profile 
przejściowe. Przerwy dylatacyjne również 
należy pozostawiać pomiędzy dwoma 
sąsiadującymi pomieszczeniami, w progach 
drzwi, w otwartych przejściach i w 
pomieszczeniach o dużej ilości narożników.

Krok 1
Układanie desek należy rozpocząć kładąc 
pierwszy pełen kwadrat w lewym rogu pokoju, 
jeżeli potrzeba, przytnij pierwszy i ostani 
kwadrat z rzędu tak aby cały układany wzór 
był symetryczny. Pierwszą deskę należy tak 
położyć aby jedna z krawędzi z rowkiem była 
skierowana w stronę ściany, druga w stronę 
pomieszczenia (fig. 1). Ze wszytskich innych 
desek ułożonych przy ścianie należy usunąć 
wpust dotykający ściany. Aby utrzymać 
odpowiednią odległość od ściany wynoszącą 
co najmniej15 milimetrów można zastosować 
kołki dylatacyjne  (fig. 1).

Krok 2
Następną kwadratową deskę należy pod 
kątem wsunąć w pierwszą (fig. 2) i delikatnie 
przycisnąć ku dołowi, wykonując przy tym 
ruchy w górę i w dół (fig. 4). Należy pamiętać 
o docięciu krawędzi wpustów w deskach 
przylegających do ściany, tak aby zostawic co 
najmniej 15 mm odstęp dylatacyjny. 

Krok 3
Ostanią deske każdego rzędu należy tak 
dociąć aby pozostawic wymaganą, co najmniej 
15 mm przerwę dylatacyjną. Jeżeli zależy ci 
na symetrycznym wzorze, układanie należy 
zacząć od środka rzędu. 

Krok 4
Upewnij się, że kwadratowe deski pierwszego 
rzędu są ułożone w linii prostej. Rozpocznij od 
jednej deski w kolejnym rzędzie. Deskę należy 
pod kątem wsunąć w pierwszą i delikatnie 
przycisnąć ku dołowi, wykonując przy tym 
ruchy w górę i w dół (fig. 4).

Krok 5
Następną deskę najpierw należy połączyć 
z przed chwilą zamontowaną za pomocą 
wystjącej, dolnej częśći wpustu, a następnie 
przed opuczszeniem, mocno docisnąć do 
wcześniej ułożonego rzędu. Następnie powoli 
opuszczać w dół, wykonując przy tym ruchy 
w górę i w dół (fig. 5). Gdy deska leży płasko 
na podłodze należy poprzez przybijanie od 
zewnętrznej a) krawędzi do wenętrznej b)
za pomocą młotka i drewnianych klocków 
dobijających (fig. 6). W przypadku gdy, 
ze względu na brak miejsce, nie można 
zastosować młotka i drewnianych klocków, 
deskę można docisnąć za pomocą ostrza 
łomu.

Krok 6
Następna deskę należy wepchnąć pod 
kątem do sąsiadującej i po opuszczeniu, jak 
poprzednio, dobijać od zewnątrz do wewnątrz 
do poprzedniego rzędu. Należy pamiętać, że 
w zależności od kierunku układania deski 
zmienia się kolejność dobijania do krawędzi, 
jak zaznaczono na ilustracjach 6 i 7. W 
powyższy sposób instaluj całą powierzchnię 
podłogi. 

Krok 7
W celu położenia ostatniego rzędu desek 
należy użyć poodcinanych fragmentów paneli, 
zaznaczając na nich dokładnie brakujące 
szerokości (z uwzględnieniem co najmniej 15 
milimetrowego odstępu od ściany).

Krok 8
Po zainstalowania całej powierzchni należy 
usunąć wszytkie kołki dylatacyjne. Po ułożeniu 
ostatniej deski można od razu chodzić po 
podłodze. Do wykończenia zastosuj specjal-
nie zaprojektowane listwy przypodłogowe 
Meister. Przy demontażu, należy wyciągnąć 
cały rząd desek poruszając nim w górę i w dół. 
Następnie można rozdzielać poszczególne 
deski. W ten sposób połączenia pozostaną nie-
naruszone i deski będzie można zamaontować 
ponownie. 

Instrukcja układania

Podłoga drewniana PQ 500 MEISTER  
Z technologią Quadroclic

Link do filmu z instalacją PQ 500:  
http://www.meister.com/de/service/service-
center/verlege-und-pflegeanleitungen/
verlegeanleitung-parkett-pq-500.html 11
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Do zainstalowania podłogi drewnianej PS 
400 z technologią Uniclic potrzebne są 
następujące narzędzie i pomoce:
Młotek, wyrzynarka lub piła elektryczna, 
ewentualnie śrubokręt, składna miarka, 
ołówek, kołki (kołki dylatacyjne) narożniki bądź 
regulowane kątowniki, ewentualnie folia PE 
(0.2 milimetrowa).
Jeżeli wybrany produkt nie posiada 
zintegrowanej warstwy dźwiękochłonnej,  
jako warstwę tłumiącą można zastosować  
Piankę Meister, MEISTER-Silence 15 DB, 
MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB 
lub MEISTER Duo-Guard. (Przy zastosowaniu 
MEISTER Silence 25 DB, MEISTER-Silence 
15 DB or MEISTER Duo-Guard, dodatkowa 
warstwa 0.2 milimetrowej foli PE nie jest 
wymagana). 

Diagonalny wzór jodełkowy
W celu uzyskania równej odległości od ściany 
należy narysować linię kredą (il. 1). Proces 
układania należy zacząć w rogu pomieszcze-
nia. Przy pierwszej kładzionej desce należy 
obciąć pióra zarówno z krótszej jak i dłuższej 
krawędzi. Przy drugiej desce trzeba odciąć 
pióro jedynie z dłuższej krawędzi. Następnie 
należy drugą deskę jej krótszą krawędzią pod 
kątem prostym ułożyć przy dłuższej krawędzi 
pierwszej deski (il. 1). Trzecią z kolei deskę 
należy pod kątem prostym jej dłuższą 
krawędzią przyłożyć do dłuższej krawędzi 
deski pierwszej (il. 2), następnie wczepić 
krótszą krawędź deski trzeciej w dłuższą 
krawędź deski drugiej przez dobicie jej za 
pomocą klocka Meister (il. 3). Kontynuując 
układanie należy postępować dalej w opisany 
sposób (il. 4, 5, 6). Przed dobiciem krótszej 
krawędzi deski należy się upewnić, że je 
dłuższa krawędź jest poprawnie umieszczona. 
Pierwszą jodełkę należy ułożyć do 
przeciwległej ściany/rogu pokoju (il. 7). 
Wszelkie pozostałości desek potencjalnie 
mogą być użyte przy rozpoczynaniu kolejnej 
jodełki wzoru. Na ich spodniej stronie można 
zaznaczyć długość pamiętając przy tym na, 
którą stronę będą montowane. Pierwsza 
jodełka powinna być zamontowana z 
rozpórkami, tak aby nie przesuwała się ona w 
trakcie dalszego układania. 
Przed rozpoczęciem układania kolejnego rzędu 
jodełki należy sprawdzić czy nie zostały żadne 
fragmenty desek, które nadadzą się przy 
rozpoczynaniu kolejnego ciągu. Kontynuując 
układanie należy upewniać się, że przed 
zablokowaniem krótszych krawędzi desek, ich 
dłuższe krawędzie są odpowiednio 
umieszczone (il. 8). Postępując w ten sposób 

należy ułożyć całą kolejną sekwencję do samej 
ściany (il. 9). Końce desek bezpośrednio 
dotykające ścian powinny być tak docięte aby 
zostawić 15 milimetrowy odstęp od ściany.

Równoległy wzór jodełkowy
W celu uzyskania równej odległości od ściany 
należy narysować linię kredą (il. 6). Proces 
układania należy rozpocząć od środka 
pomieszczenia. 
Rozpoczynając montaż należy druga deskę jej 
krótszą krawędzią pod kątem prostym 
wcisnąć w dłuższą krawędzią pierwszej deski 
(il. 1). Trzecią z kolei deskę należy pod kątem 
prostym jej dłuższą krawędzią wcisnąć do 
dłuższej krawędzi deski pierwszej (il. 2), 
następnie wczepić krótszą krawędź deski 
trzeciej w dłuższą krawędź deski drugiej przez 
dobicie jej za pomocą klocka Meister (il. 3). 
Kontynuując układanie należy postępować 
dalej w opisany sposób, aż do deski 11 (il. 4, 5, 
6).
Następnie należy pod właściwym kątem 
opiłować ułożone deski, tak aby wyrównać je 
do linii przewodniej. Przed zablokowaniem 
krótszych krawędzi desek, trzeba sprawdzić 
czy ich dłuższe krawędzie są poprawnie 
zainstalowane. 
Pierwszą jodełkę należy ułożyć pod samą 
ścianę (il. 7). Wszelkie pozostałości desek 
potencjalnie mogą być użyte przy rozpoczyna-
niu kolejnej jodełki wzoru. Na ich spodniej 
stronie można zaznaczyć długość pamiętając 
przy tym na, którą stronę będą montowane. 
Pierwsza jodełka powinna być zamontowana z 
rozpórkami, tak aby nie przesuwała się ona w 
trakcie dalszego układania. 
Przed rozpoczęciem układania kolejnego rzędu 
jodełki należy sprawdzić czy nie zostały żadne 
fragmenty desek, które nadadzą się przy 
rozpoczynaniu kolejnego ciągu. Kontynuując 
układanie należy upewniać się, że przed 
zablokowaniem krótszych krawędzi desek, ich 
dłuższe krawędzie są odpowiednio 
umieszczone (il. 8).
Postępując w ten sposób należy ułożyć całą 
kolejna sekwencją do samej ściany (il. 9). 
Końce desek bezpośrednio dotykające ścian 
powinny być tak docięte aby zostawić 15 
milimetrowy odstęp od ściany.

Przed zamontowaniem listew podłogowych 
należy usunąć wszystkie kołki drewniane 
użyte przy tworzeniu odstępów.

Do przykrycia widocznych przerw 
dylatacyjnych na obwodzie należy użyć listew 
przypodłogowych Meister pokrytych warstwą 

prawdziwego drewna (patrz strona 26). 

Należy się upewnić, że żadne silikonowe 
produkty nie mają kontaktu z listwami. 

Instrukcja układania

Podłoga drewniana MEISTER PS 400 
z technologią Uniclic

A

A

20 – 30 °
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Do zainstalowania podłogi drewnianej 
PD 550 Meister z technologią Uniclic 
na długich krawędziach potrzebne są 
następujące narzędzie i pomoce: 
Młotek, wyrzynarka lub piła elektryczna, 
ewentualnie śrubokręt, składna miarka, 
ołówek, kołki (kołki dylatacyjne), narożniki 
bądź regulowane kątowniki, ewentualnie folia 
PE (0.2 milimetrowa), ewentualnie wodoo-
dporny klej 3D do drewna do naturalnie ole-
jowanych podłóg drewnianych lub Meistercoll 
-specjalny klej dla podłóg olejowanych UV. 
Do izolacji akustycznej zalecamy Meiseter-
Silence DB 25 lub jeden z wielu naszych 
materiałów podkładowych.

Informacje ogólne
Deski posiadają pióra i wpusty na każdym  
z zakończeń. Końce zawsze muszą być 
sklejone. Aby to zrobić, należy równomiernie 
rozłożyć klej na dnie wpustu (il. B). Proszę 
zadbać o to aby klej nie wypłynął na wierzch 
desek. Jeżeli na elementach pojawią się 
zabrudzenia klejem należy je niezwłocznie 
wytrzeć wilgotną szmatką. Z powodu różnej 
długości desek, plan instalacji powinien być 
opracowany przed rozpoczęciem układania 
w celu uniknięcia niepotrzebnego przycinania 
desek.

Krok 1
Układanie pierwszej deski należy rozpocząć 
od lewego rogu pomieszczenia z piórem 
skierowanym w stronę ściany. We wszystkich 
deskach pierwszego rzędu przed ułożeniem 
należy odpiłować pióra na długich 
krawędziach. Aby utrzymać odpowiednia 
odległość od ściany wynoszącą 15 milimetrów 
można zastosować kołki dylatacyjne (il. A1). 

Krok 2 
Koniec drugiej deski należy wbić za pomocą 
klocka i młotka w pierwszą (il. 2). Aby to 
zrobić najpierw należy na dnie wpustu 
równomiernie zaaplikować klej (il. B). 
Następne deski tego rzędu należy w ten 
sam sposób instalować na całej długości 
pomieszczenia. Ostatnią deskę rzędu należy 
zainstalować przy pomocy metalowego pręta 
dociągającego.

Krok 3 
Należy się upewnić, że deski w pierwszym 
rzędzie zostały zainstalowane prosto i równo. 
Układając kolejne rzędy trzeba pamiętać, 
żeby odległości pomiędzy łączeniami desek 
w sąsiadujących rzędach były oddalone od 

siebie o minimum 40 cm. Następnie należy 
ułożyć przy pierwszym rzędzie następną deskę 
kolejnego rzędu i powoli docisnąć do dołu, na 
przemiennie poruszając nią w dół i w górę (il. 3). 
Deska powinna się zablokować w poprzednim 
rzędzie (il. 4)

Krok 4 
Z następną deską należy postąpić podobnie 
wciskając ją w połączenie na długiej krawędzi 
i docisnąć do poprzedniej deski przed 
obniżeniem jej (il. 5).

Krok 5 
Następnie należy powoli docisnąć deskę w 
dół, naprzemienne poruszając nią w dół i w 
górę (il. 6). Deska powinna się zablokować w 
poprzednio ułożonym rzędzie.

Krok 6 
Następnie trzeba wbić koniec tej deski do 
wcześniej zainstalowanej deski za pomocą 
młotka i klocka upewniając się przy tym, że 
połączenie jest szczelne (il. 7). Aby to osiągnąć 
najpierw trzeba równomiernie zaaplikować 
klej na dno wpustu deski (il. B). Układanie 
należy kontynuować w ten sam sposób przez 
szerokość całego pokoju.

Krok 7 
Całość należy zainstalować rząd po rzędzie 
w wyżej wymieniony sposób, pamiętając, 
że odległość pomiędzy łączeniami desek w 
sąsiadujących rzędach musi wynosić minimum 
40 cm. 
Każdą deskę z ostatniego rzędu należy tak 
przyciąć aby pozostawić co najmniej 15 
milimetrowy odstęp od ściany. Aby przyciąć 
ostatni rząd paneli do rozmiaru można 
wykorzystać resztki poodcinanych paneli 
odrysowując na niej potrzebną szerokość (z 
uwzględnieniem odstępu). Ostatnią deskę 
zamontować przy pomocy metalowego pręta 
dociągającego. 

Krok 8
Przed zamontowaniem listew podłogowych 
należy usunąć wszystkie kołki dylatacyjne 
użyte przy tworzeniu odstępów.

Do przykrycia widocznych przerw dylata-
cyjnych na obwodzie należy użyć listew 
przypodłogowych Meister pokrytych warstwą 
prawdziwego drewna (patrz strona 26). 

Należy się upewnić, że żadne silikonowe 
produkty nie mają kontaktu z listwami.

Instrukcja układania

Podłoga drewniana MEISTER PD 550  
z technologią Uniclic na długich krawędzich
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Działania przygotowawcze 
Paczki z podłogą należy zaaklimatyzować 
przed otworzeniem ich. W tym celu należy je 
zmagazynować nie otwarte przez około 48 h 
(zimą 3-4 dni) w centrum pokoju, w którym 
będą potem instalowane.
Nie należy składować paczek z podłogą tuż 
obok wilgotnych bądź świeżo tapetowanych 
ścian. Przed ułożeniem desek na ścianie 
warunki muszą być zgodne z generalnymi 
zaleceniami dotyczącymi instalacji materiałów 
drewnianych we wnętrzach. Upewnie się, 
że ściany są suche, maksymalna wilgotność 
powierzchni to 5%. Wszytkie drzwi i okna 
muszą być uprzednio zainstalowane, a 
temperatura pomieszczenia powinna się 
utrzymywać w granicach około, 20oC (co 
najmniej 15oC), a względna wilgotność 
powinna wynosić około 50-60%.
 
Przed instalacją należy się upewnić, że 
powietrze może swobodnie przepływa za 
deskami (ewntualnie należy wprowadzić 
odpowiednia podbudowę). Należy unikać 
sytuacji uwięzienia powietrza. Podczas 
instalacji konieczne jest pozostawinie 
odpowiednich odstępów  od sąsiednich ścian 
bądź innych elementów, co najmniej 10-15 
mm. Jeżeli instalowana powirzchnia jest 
dłuższa bądź szersza niż 10 metrów należy 
zastosować przerwy dylatacyjne. 

Podbudowa z profili aluminiowych Typ 8 
Nleży zainstalować na całej długości 
powierzchni profile Typ 8 w maksymalnych 
odstepach 40 cm (il. 1). Należy zastosowac 
odpowiednie wkręty lub śruby w 50 cm 
odstępach aby przykręcić podbudowe do 
ściany. Wszelkie drobne nierówności ściany 
można skorygować za pomocą drewnianych 
kołków lub rozpórek, umieszczając je pod 
listwami. Do przycianania profili należy 
sotosować standardowe piły do metalu lub 
szlifierki kątowej z dyskiem do cięcia metalu.  
Zalecane jest zrobienie minimum 20 mm 
otworu przy istalacji świateł do zabudowy 
Meister. Natomiast głębokość instalacji 
wynosi 12 mm.

Instalacja
W wyniku zastosowania systemu zamknięć 
deski należy układać od prawej strony do 
lewej (fig. 9). Rozpocznij układanie w prawym 
dolnym rogu kierując pióro deski w stronę 
podłogi. W całym pierwszym rzędzie należy 
odpiłowac pióra na długiej krawędzi desek. 
Do zainstalowania pierwszego rzędu 
należy zastosować klipsy początkowo/
zakończeniowe. Przed przymocowaniem 
klipsów należy zaznaczyć pozycję 
aluminiowych profili w stosunku do 
mocowanej deski na jej tylnej stronie. Należy 
zaznaczyć za pomocą ołówka (il. 2) gdzie 
wypada środek profilu i w tym miejscu 
przykręcić klips za pomocą dołączonej śruby 
(il. 3). Z ostrożnością, mocno dokręcić śrubę. 
Następnie z łatwością da się zamocować 
panel do profilu podbudowy (fig. 4). Jeżeli 
klipsa nie można poprawnie zainstalować, 
prawdopodobnie profil odkształcił się w 
wyniku przycinania. W takim przypadku 
należy boczne krawędzie profilu odgiąć do ich 
pierwotnego kształtu. 
Do zainstalowania pozostałych paneli należy 
zastosować klipsy TOP 13. W tym celu należy 
wkręcić klips w aluminiowy profil (fig. 5) a 
następnie wepchnąć we wpust montowanego 
panelu (fig. 6 + 7). Należy się upewnić, że 
panele pierwszego rzędu są prosto 
zainstalowane.

Wpust pierwszej deski kolejnego rzędu  należy 
pod kątem wcisnąć we wpust pierwszego 
rzędu (fig. 8) i powoli docisnąć do aluminio-
wego profilu. Do przymocowania deski należy 
zastosować klipsy TOP 13 (fig. 7). Instalecję 
należy kontynuować w ten sposób rząd po 
rzędzie (fig. 10).
Aby przyciąć deski ostatniego rzędu do 
odpowiedniego rozmiaru należy odrysować 
brakującą odległość (pozostawiająć odstęp  
10-15mm od sufitu).

Przed przycięciem deski do odpowiedniego 
rozmiaru należy najpierw przy pomocy innej 
wolnej deski wysunąć z jej końca plastikowy 
wpust (fig. 11). Cięcie rozpocząć od krawędzie 

z wysuniętym wpustem. Po docięciu należy 
wsunąć plastikową część na miejsce (fig. 12 
+ 13).

Przed zainstalowaniem klipsów początkowo/
zakończeniowych w ostatnim rzędzie 
uprzednio należy zaznaczyć za pomocą taśmy 
klejącej miejsca gdzie kończą się aluminiowe 
profile (fig. 14), a następnie zaznaczyć to na 
tyle deski (fig. 15 + 16), przymocować klips 
(fig. 17) i zainstalować deskę (fig. 18). Na końcu 
należy, przy pomocy śrubokręta, docisnąć w 
głąb deski wystający plastikowy wpust(fig. 19).

Do przykrycia przerw dylatacyjnych można 
zastosować listwy wykończeniowe MEISTER 
(fig. 20 + 22).

Instrukcja układania

Podłoga drewniana MEISTER na ścianie  
PD 450, PD 400 Cottage, PD 200, PS 300, PC 400 Style,  
PC 300 i PC 200

Link do instalacji podłogi drewnianej na 
ścianie:  
www.meister.com/de/service/service-
center/verlege-und-pflegeanleitungen/
verlegung-parkett-an-der-wand.html
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il. 1 il. 2

il. 4

il. 7

il. 10

il. 13

il. 18

il. 21

il. 3

il. 5

il. 8

il. 11

il. 14

il. 16

il. 19

il. 22

il. 6

il. 9

il. 12

il. 15

il. 17

il. 20

max.
40cm

Uwaga: Proszę uważnie się stosować do aktualnej instrukcji instalacji dołączonej do opakowania.
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Do zainstalowania podłogi drewnianej, 
laminowanej, nadura, korkowej lub design 
MEISTER z technologią Masterclic Plus 
potrzebne są następujące narzędzia.
Piła otwornica lub piła elektryczna, 
ewentualnie wiertarka elektryczna, składna 
miarka, ołówek, kołki (kołki dylatacyjne), 
narożniki bądź regulowane kątowniki, 
ewentualnie folia PE (0.2 milimetrowa).
Jeżeli wybrany produkt nie posiada 
zintegrowanej warstwy dźwiękochłonnej,  
jako warstwę tłumiącą można zastosować: 
piankę MEISTER, MEISTER-Silence 15 DB, 
MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB 
lub MEISTER Duo-Guard. (Przy zastosowaniu 
MEISTER Silence 25 DB, MEISTER Silence 
15 DB lub MEISTER Duo-Guard, dodatkowa 
warstwa 0.2 milimetrowej foli PE nie jest 
wymagana). 

Krok 1
Układanie pierwszej deski należy zacząć w 
lewym narożniku pomieszczenia piórami 
skierowanymi w stronę ściany. Od wszystkich 
paneli pierwszego rzędu należy odpiłować 
pióra na dłuższej krawędzi. Przy użyciu kołków 
dylatacyjnych z łatwością da się utrzymać 
wymagany odstęp od ściany wynoszący co 
najmniej 10 mm (il.1).

Krok 2
Po położeniu pierwszej deski krawędź czołową 
następnej należy wsunąć we wpust pierwszej 
(il. 2). W ten sposób należy ułożyć wszystkie 
pozostałe panele tego rzędu na całej 
szerokości pomieszczenia. 

Krok 3
Ostatni panel w każdym rzędzie należy tak 
przyciąć aby pozostawić co najmniej 10 
milimetrowy odstęp od ściany (il. 3). Jeżeli 
odcięte fragmenty desek mają co najmniej 
40 cm długości można je wykorzystać jako 
rozpoczynające kolejny rząd.

Krok 4
Należy się upewnić, że panele pierwszego 
rzędu są ułożone w linii prostej. Pierwszą 
deskę następnego rzędu należy przyciąć do 
około 80 cm (w wypadku podłogi nadura NB 
400 i podłogi korkowej do około 50-60 cm). 
Następnie należy wsunąć pod kątem pióro 
tego panelu tak daleko, jako to możliwe do 
wpustu panelu z pierwszego rzędu i delikatnie 
przycisnąć ku dołowi, wykonując przy tym 
ruchy w górę i w dół (il. 4). Panel powinien z 
łatwością połączyć się na zatrzask z wcześniej 
ułożonym rzędem (il. 5). 

Krok 5
Kolejny panel rzędu należy najpierw zahaczyć 
dłuższą krawędzią, a następnie, jeszcze 
przed opuszczeniem docisnąć go szczelnie 
krawędzią czołową do ułożonego już panelu. 
Montowany panel delikatnie docisnąć ku 
dołowi, wykonując przy tym ruchy w górę i w 
dół (il. 6). Panel powinien z łatwością połączyć 
się na zatrzask z wcześniej ułożonym rzędem, 
a krawędź czołowa z uprzednio ułożonym 
elementem powinny szczelnie dolegać.

Krok 6
W wyżej opisany sposób należy układać rząd 
po rzędzie. Należy pamiętać, że styki pomiędzy 
panelami powinny być oddalone co najmniej 
o 40 centymetrów od styków w sąsiadujących 
rzędach (w wypadku podłogi nadura NB 400 i 
podłogi korkowej – 30 cm) (il. 7). 

Krok 7
Aby ułożyć ostatni rząd paneli należy użyć 
poodcinanych fragmentów paneli, zaznaczając 
na nich dokładnie brakujące szerokości (z 
uwzględnieniem co najmniej 10 mm odstępu 
od ściany).

Krok 8
W panelach docinanych na szerokość trzeba 
wysunąć od strony czołowej wykonane z 
tworzywa sztucznego pióro. Należy to zrobić 
przy użyciu kawałka panelu (il. 8).

Krok 9
Cięcie panelu należy rozpocząć od czołowej 
strony z wysuniętym piórem (il. 9). Po docięciu 
panelu wysunięte w poprzednim kroku pióro 
należy spowrotem wsunąć do rowka(il. 10).

Krok 10
Układanie ostatniego rzędu paneli należy 
rozpocząć od prawego rogu pomieszczenia 
(zachowując co najmniej 10 mm odstęp od 
ściany), bok panelu włożyć pod kątem w po-
przedni rząd.  Analogicznie postąpić z kolejnym 
panelem, wprowadzony pod kątem panel, 
położyć łącząc czoła sąsiednich paneli (il. 11).

Krok 11
Wystające w kierunku ściany pióro ze 
sztucznego tworzywa (il. 12) na powrót 
wsunąć w połączenia czołowe przy pomocy 
drążka ciągowego, szpachli lub wkrętaka (il. 
13).

Krok 12 
Przed zamontowaniem listew podłogowych 
należy usunąć wszystkie kołki dylatacyjne użyte 
przy tworzeniu odstępów.
Do przykrycia widocznych przerw 

dylatacyjnych na obwodzie należy użyć 
listew przypodłogowych Meister z warstwą 
dekoracyjną (patrz strona 26).Należy się 
upewnić, że żadne silikonowe produkty nie 
mają kontaktu z listwami.
Aby zdemontowac powierzchnię, należy 
unieść ostatni rząd, i wyciągnąć z kolejnego 
rzędu (fig. 14). Następnie można rozdzielić 
deski wyciągając je pod kątem (fig. 15).  
W celu ponownego zastosowania desek należy 
wepchnąć do wpusty wystającą plastikową 
część Masterclic. 

Instrukcja układania

Podłogi drewniane,laminowane, 
nadura, korkowe i design MEISTER 
z technologią Masterclic Plus

A2

B2

B1 Zamek na czołowych 
krawędziach:

Zamek wzdłużny:A1

20 – 30 °
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Do zainstalowania podłogi laminowanej 
lub kokrkowej MEISTER z technologią Mul-
ticlic potrzebne są następujące narzędzie 
i pomoce:
Młotek, wyrzynarka lub piła elektryczna, 
ewentualnie śrubokręt, składna miarka, 
ołówek, kołki (kołki  dylatacyjne), pręt 
dociągający, narożniki bądź regulowane 
kątowniki, ewentualnie folia PE (0.2 mm).
Jeżeli wybrany produkt nie posiada 
zintegrowanej warstwy dźwiękochłonnej,  
jako warstwę tłumiącą można zastosować: 
piankę MEISTER, MEISTER-Silence 15 DB, 
MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB 
lub MEISTER Duo-Guard. (Przy zastosowaniu 
MEISTER Silence 25 DB, MEISTER Silence 
15 DB lub MEISTER Duo-Guard, dodatkowa 
warstwa 0.2 milimetrowej foli PE nie jest 
wymagana).

Krok 1 
Układanie pierwszej deski należy zacząć w 
lewym rogu pomieszczenia z piórem skie-
rowanym w stronę ściany. Przy pierwszym 
panelu pióra z obu krawędzi – dłuższej i 
krótszej – należy odpiłować. Przy pozostałych 
panelach pierwszego rzędu należy odpiłować 
jedynie pióra z dłuższych krawędzi. Przy 
użyciu kołków dylatacyjnych z łatwością 
można zachować wymagany co najmniej 10 
milimetrowy odstęp od ściany.

Krok 2 
Następną deskę należy połączyć z końcem 
pierwszej dobijając ją za pomocą młotka 
i klocka. Pozostałe panele w tym rzędzie 
należy zamontować na szerokość całego 
pomieszczenia w ten sam sposób. We 
wszystkich przypadkach gdzie jest za 
mało miejsca na użycie młotka i klocka, 
do umiejscawianie pióra we wpuście 
poprzedniego panelu można zastosować 
metalowy pręt dociągający. 

Krok 3 
Należy się upewnić, że panele w pierwszym 
rzędzie są zamontowane równo i prosto (il. A). 
Następnie należy przyciąć pierwszy panel z 
kolejnego rzędu na długość około 80 centym-
etrów (w wypadku podłogi korkowej na około 
60 centymetrów). Aby zainstalować kolejny 
rząd należy pióra z dłuższej strony paneli 
wcisnąć we wpusty poprzedniego rzędu (il. B1).

Krok 4 
Lekko poruszając deską w górę i w dół, należy 
ją docisnąć do leżącego już rzędu (il. B 2). 

Krok 5 
Kolejna deskę należy najpierw wcisnąć jej 
dłuższą krawędzie w pierwszy rząd tuż obok 
wcześniej zamontowanej. Zawsze trzeba 
sprawdzać czy długie połączenia szczelnie 
dolegają. Kiedy obie deski są już wciśnięte 
w poprzedni rząd i płasko leżą na podłożu 
(il. C 1 i 2) należy tę drugą dobić do pierwszej 
za pomocą kołka lekko stukając w niego 
młotkiem (il. C 3).

Krok 6 
Całą powierzchnię należy układać w ten 
sposób. Układaj panele rząd po rzędzie, dokąd 
nie przykryją one całego pomieszczenia – 
zawsze najpierw dociskając pióra do wpustów 
na dłuższej krawędzi, a następnie łącząc 
końce sąsiadujących desek. Należy pamiętać, 
że styki desek w poszczególnych rzędach, 
muszą być oddalone od styków w rzędach 
sąsiadujących o co najmniej 40 cm (wypadku 
podłogi korkowej około 30 cm) (il. D). 

Krok 7 
Ostatnią deskę każdego rzędu trzeba tak 
przyciąć aby pozostawić przerwę co najmniej 
10 mm od ściany. Aby ułożyć ostatni rząd 
paneli należy użyć poodcinanych fragmentów 
paneli , zaznaczając na nich dokładnie 
brakujące szerokości ( z uwzględnieniem 
co najmniej 10 milimetrowego odstępu od 
ściany). Po położeniu całości, od razu można 
chodzić po podłodze i montować listwy 
przypodłogowe. 

Krok 8 
Na koniec należy usunąć wszystkie kołki 
dylatacyjne. 

Do przykrycia widocznych przerw dylata-
cyjnych na obwodzie należy użyć listew 
przypodłogowych Meister pokrytych 
dekoracyjną warstwą (patrz strona 26). Należy 
się upewnić, że żadne silikonowe produkty nie 
mają kontaktu z listwami.

W celu demontażu rzędu desek, należy 
unieść cały rząd pod kątem i wyciągnąć. 
Następnie należy rozmontowywać wypinając 
poszczególne panele od ich krótszej strony. 
W ten sposób system blokowania pozostanie 
nienaruszony, a deski będzie można ponownie 
użyć. 

A

mind. 40cm

D

mind. 40cm

C

 Łączenie desek na długich  
   krawędziach
 Wciskanie pod kątem
 Łączenie krawędzi czołowych

Instrukcja układania

Podłoga laminowana i korkowka MEISTER 
z technologią Multiclic

Uwaga: Proszę uważnie się stosować do aktualnej instrukcji instalacji dołączonej do opakowania
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Do zainstalowania podłogi linoleum 
Meister z technologią Uniclic  potrzebne są 
następujące narzędzie i pomoce:
Młotek, wyrzynarka lub piła elektryczna, 
ewentualnie śrubokręt, składna miarka, ołówek, 
kliny montażowe, kołki dylatacyjne, metalowy 
pręt dociągający, narożniki bądź regulowane 
kątowniki, klocek Meister, ewentualnie folia PE 
(0.2 mm). 
Jeżeli wybrany produkt nie posiada 
zintegrowanej warstwy dźwiękochłonnej,  
jako warstwę tłumiącą można zastosować: 
piankę MEISTER, MEISTER-Silence 15 DB, 
MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB 
lub MEISTER Duo-Guard. (Przy zastosowaniu 
MEISTER Silence 25 DB, MEISTER Silence 
15 DB lub MEISTER Duo-Guard, dodatkowa 
warstwa 0.2 milimetrowej foli PE nie jest 
wymagana).

Krok 1
Układanie pierwszej deski należy zacząć w 
lewym rogu pomieszczenia z piórem skierowa-
nym w stronę ściany. Przy pierwszym panelu 
pióra z obu krawędzi – dłuższej i krótszej – 
należy odpiłować. Przy pozostałych panelach 
pierwszego rzędu należy odpiłować jedynie 
pióra z dłuższych krawędzi. Przy użyciu kołków 
dylatacyjnych z łatwością można zachować 
wymagany co najmniej 10 milimetrowy odstęp 
od ściany (il.1). 

Krok 2
Kolejną deskę należy wpiąć w koniec 
pierwszej (il.2). Pozostałe panele w tym 
rzędzie należy zamontować na szerokość 
całego pomieszczenia w ten sam sposób. 

Krok 3
Należy przyciąć każdy ostatni panel danego 
rzędu tak aby pozostawić co najmniej 10 mm 
odstęp od ściany (il.3).). 

Krok 4
Należy i się upewnić, że panele z pierwszego 
rzędu są ułożone równo i prosto. Aby 
zainstalować kolejny rząd paneli należy w 
odstępach około 50 cm rozłożyć kliny 
montażowe naprzeciw długiej krawędzi 
wcześniej ułożonego rzędu. Pierwszą deskę 
kolejnego rzędu należy przyciąć do około 60 
cm. Skrócony panel należy zainstalować na 
wcześniej ułożonych wspórkach i dosunąć do 
poprzedniego rzędu (il.4). 

Krok 5
Kolejna deskę należy skierować na krótszy 
bok wcześniej położonej na klinach 
montażowych i pod nią również położyć kliny 
montażowe (il.5). Układanie w ten sposób 
należy kontynuować przez całą szerokość 
pomieszczenia.

Krok 6
Gdy wszystkie panele rzędu będą już ułożone, 
a ich zakończenia połączone ze sobą, trzeba je 
szczelnie docisnąć do uprzednio ułożonego 
rzędu (il. 6).

Krok 7
Na koniec należy usunąć kliny montażowe i 
powolnym ruchem dociskając opuścić cały 
rząd, poruszając nim na przemian w dół i w 
górę. 

Krok 8
Rząd paneli powinien się zablokować w 
uprzednio instalowanym (il. 8).

Krok 9
Panele należy układać rząd po rzędzie w 
opisany sposób (il.9). Styki między panelami w 
poszczególnych rzędach muszą być oddalone 
od łączenia w sąsiadujących rzędach o co 
najmniej 30 cm. Aby ułożyć ostatni rząd paneli 
należy użyć poodcinanych fragmentów paneli, 
zaznaczając na nich dokładnie brakujące 
szerokości ( z uwzględnieniem co najmniej 10 
mm odstępu od ściany). 

Krok 10
Przed położeniem listew przypodłogowych 
należy usunąć wszystkie kołki dylatacyjne.

Do przykrycia widocznych przerw dylata-
cyjnych na obwodzie należy użyć listew 
przypodłogowych MEISTER z dopasowanymi 
kolorystycznie paskami linoleum (patrz strona 
26). 

Należy się upewnić, że żadne silikonowe 
produkty nie mają kontaktu z listwami.

Instrukcja układania

Podłoga linoleum MEISTER 
z technologią Uniclic
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Uniwersalne profile łączące, profile zakończeniowe i profile dylatacyjne, anodo-
wane aluminium, odpowiednie do zastosowania ze wszystkimi podłogami 
MEISTER

Uniwersalny profil łączący 
typ 286 (6,5 do 16 mm) 
Działa jak rodzaj mostu 
łączącego różnice w grubości 
dwóch poziomów podłóg (np. 
dywan, winyl itd.).

Uniwersalny profil 
zakończeniowy typ 287 B 
(6.5 do 16mm)
Szeroki spód profilu pozwala na 
lepsze kotwiczenie do podłoża.

Uniwersalny profil dylatacyj-
ny type 288 B (6.5 do 16mm)
Szeroki spód profilu pozwala na 
lepsze kotwiczenie do podłoża. 
Do przerw dylatacyjnych: 
tworzy pomost między 
różnicami w wysokości do 3 
mm.

Uniwersalny profil dylata-
cyjny typ 888 »Flex« (7 do 
17mm)
Do przerw dylatacyjnych: 
tworzy pomost między 
różnicami w wysokości do 12 
mm pomiędzy dwoma różnymi 
pokryciami podłogowymi (np. 
pomiędzy podłogą drewnianą, a 
laminowaną).

płaszczyzna 
regulowana za 
pomocą punktu 
gięcia»S«

punkt gięcia

Uniwersalny profil dylatacyjny 
typ 551 (7 do 16mm)
Do przerw dylatacyjnych: tworzy 
pomost między różnicami 
w wysokości do 2 mm. Ze 
zintegrowanym kanałem 
kablowym  do ukrycia wiązek 
kablowych.

Uniwersalny profil schodowy 
typ 320 (7 do 16mm) 
Zaopatrzony w 2-częściowy 
system profilowy (element 
przykrywający i bazowy). Śruby są 
dołączone.

Kątownik 3400 Kątownik ukośny 3402
Z samoprzylepnymi wpustami, naturalny kolor aluminium, otwory do 
nawiercania,  z dołączonym drewnianymi śrubami krzyżakowymi o 
wymiarach 20mm x 3,5mm ø (Philips)
Wytrzymałość: około 75N/mm2

Długość: 100 cm

Jeżeli podłoga jest dłuższa bądź szersza 
niż  10m (w wypadku podłogi drewnianej 
Longlife PS 400, dłuższa bądź szersza niż 
6m), konieczne jest wprowadzenie przerw 
dylatacyjnych. Przerwy te można przykryć 
profilami dylatacyjnymi. Te same rozwiązania 
można stosować przy drzwiach, połączeniach 

korytarzy z wielokątnymi pomieszczeniami. 
Dwa przyległe do siebie pomieszczenia 
zawsze muszą być rozdzielone profilem 
dylatacyjnym. Profile dylatacyjne można 
zastosować do połączenia z niżej leżącą 
powierzchnią czy drugą podłogą. Profile 
zakończeniowe są idealne do gładkiego 

wykończenia wszelkich podwyższeń, w 
sąsiedztwie progów, przy wykończeniu płytek 
i wszelkich wypukłych zakończeniach podłóg. 
Do równego wykończenia schodów należy 
zastosować profile schodowe MEISTER.

Listwy i akcesoria

Profile podłogowe 
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»Flexo« Uniwersalny profil dylatacyjny wciskany Clip-on i zakończeniowy ze 
specjalną warstwą laminatu lub z anodowanego aluminium, odpowiedni do 
wszystkich rodzajów podłóg MEISTER

»Flexo« Uniwersalny profil dyla-
tacyjny wciskany  (7 to 18mm)
Regulacja nachylenia 4-18 mm. 
Różnice w wysokości do 6 mm. 
Szeroki spód profilu pozwala na 
lepsze kotwiczenie do podłoża.

« Uniwersalny profil 
zakończeniowy clip-on (7 do 
18mm)
Daje gładkie, przylegające przejścia 
przy wyższych progach, płytkach i 
tym podobnym.
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Do przykrycia przerw dylatacyjnych na 
obwodzie podłóg laminowanych odpowied-
nie są listwy przypodłogowe Meister Clip-
on profile od 1 do 5, natomiast dla podłogi 
laminowanej Meister LB 250 zalecane są listwy 
przypodłogowe Meister profile 8 PK i 9 PK z 
dopasowaną, dekoracyjną powierzchnią. Do 
wykończenia podłóg drewnianych Longlife 
Meister oferujemy listwy przypodłogowe 
Meister Clip-on z dopasowaną warstwą 
prawdziwego drewna profile od 1 do 3. W 

celu lepszego zharmonizowania do podłóg 
korkowych Meister oferujemy również pokryte 
warstwą korka listwy przypodłogowe Clip-
on profile od 1 do 3. Przy instalacji podłogi 
linoleum Meister najlepiej zastosować 
listwy przypodłogowe profil 8 PK E z dodat-
kowymi wkładkami linoleum kolorystycznie 
dopasowanymi. Natomiast przy podłogach 
design Meister najlepiej zastosować listwy 
przypodłogowe profil 2 PK oraz 3 PK z 
kolorystycznie dopasowaną  dekoracyjną 

powierzchnią. Listwy przypodłogowe Meister 
są zgrabnym i wyrafinowanym wykończeniem 
podłóg i mogą być montowane za pomocą klip-
sów, kleju, gwoździ lub śrub. Pusta przestrzeń 
wewnętrzna i mocowanie za pomocą klipsów 
czynią możliwym położenie kabli tak, że nie 
są widoczne. Należy się upewnić, że żadne 
silikonowe produkty nie mają kontaktu z 
listwami. 

Listwy przypodłogowe – perfekcyjne wykończenie

Listwa przypodłogowa 
profil 1 MK

Listwa przypodłogowa 
profil 2 PK

Listwa przypodłogowa 
profil 3 PK

Listwa przypodłogowa 
profil 5 PK

Listwa przypodłogowa 
profil 6

Profil kwadratowy 
7

Listwa przypodłogowa 
profil 8 PK E

Wkładki linoleum do listew 
2500 × 40 × 3 mm

Listwa przypodłogowa 
profil 8 PK

Listwa przypodłogowa 
profil 9 PK

Listwa przypodłogowa 
profil 10 PK

Listwa przypodłogowa 
profil 11 P

Listwa przypodłogowa 
profil 12 PK

Listwa przypodłogowa 
profil 13 PK

Listwa przypodłogowa 
profil 14 MK

70

Listwa przypodłogowa 
profil 15 MK

Listwa przypodłogowa 
profil 16 MK

Listwa przypodłogowa 
profil 17

Listwy i akcesoria

Listwy przypodłogowe 
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Dzięki specjalnej mieszaninie minerałów PUR
produkty MEISTER Silence 25 DB lub MEISTER
Silence 20 lub MEISTER Silence 15 DB są
idelanymi podkładami izolacyjnymi skutecznie
pochłaniającymi hałas w pomieszczeniu i
redukującymi odgłos kroków w pomieszczeniu
poniżej. Z MESITER znajdziesz podkład
izolacyjny nie tylko odpowiadający Twoim
wymaganiom ale także folię oraz wybór
materiałów podkładowych odpowiednich
do stosowania na wylewce, drewnianych
deskach czy innych rodzajach podłoża.

Właściwości produktu – materiały podkładowe

Listwy i akcesoria

Materiały podkładowe (podkłady izolacyjne)

Zestawienie Silence  

25 DB
Silence 20

Silence  

15 DB
Duo-Guard Podkład piankowy

Folia 

polietylenowa

Grubość ok. 3mm 2.5mm 2mm 2mm 2mm 0.2mm

Waga ok. 3kg/m² 2.3kg/m² 1.5kg/m² 0.3kg/m² 0.2kg/m²

Odporność na nacisk •••• •••• ••••• ••• ••• –

Redukcja hałasu w

pomieszczeniu
••••• •••• ••• •• •• –

Redukcja odgłosu kroków •••• •••• ••• ••• ••• –

Odpowiednie dla ogrzewania

podłogowego
•••• •••• •••• •• •• •••••

Korekcja nierówności •••• •••• ••• •• •• –

Ochrona przed wilgocią v Nie v v Nie v

Zestawienie Silence  

25 DB
Silence 20

Silence  

15 DB
Duo-Guard Podkład piankowy

Folia 

polietylenowa

Waga ok. 3kg/m² 2.3kg/m² 1.5kg/m² 0.3kg/m² 0.2kg/m²

Drewniane deski – x – – x –

Płyty drewniane, płyty OSB, płyty
gipsowo-kartonowe – x – – x –

Podłoża mineralne (np. wylewka
cementowa, wylewka bezwodna) x x

z folią (PE) x x x
z folią (PE) x

Wylewka z lanego asfaltu – x – – x –

Istniejące pokrycia (np. płytki
i kafle ceramiczne, naturalny
kamień, plastik)

x x
z folią (PE)

x x x
z folią (PE)

x

Właściwości: 
••••• Idealnie odpowiada   •••• Bardzo dobrze odpowiada   ••• Dobrze odpowiada  •• Odpowiada  • Odpowiada do pewnego stopnia     v  Dostępne
x  Nadaje się    – Nie nadaje się
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Wszystkie podłogi drewniane Longlife MEISTER 
są przystosowane do montażu na wodnym 
ogrzewaniu podłogowym.

Instalacja powinna przebiegać zgodnie  z 
poniższą instrukcją:
Podłogi MEISTER z kolekcji PD 450, PD 400 
Cottage, PD 200, PS 300, PQ 500, PC 400 
Style, PC 300 i PC 200 mają odporność cieplną 
w połaczeniu z MEISTER-Silence 25 DB na 
poziomie 0.118m² K/W. Kolekcja PC 350 ma 
odporność cieplną na poziomie 0.14m2 K/W 
w zestawieniu z podkładem MEISTER Duo 
Guard. Podłogi MEISTER z kolekcj PS 400 mają 
odporność cieplną na zpoziomie 0.13m² K/W w 
zestawieniu z podkładem piankowym MEISTER 
(2mm) i folią polietylenową MEISTER (0.2mm). 

Ze względu na naturalne ciepło podłogi,
ogrzewanie może być wyłączane częściej
podczas pogody umiarkowanie chłodnej w 
porównaniu z ogrzewaniem pod płytkami 
terakotowymi. Podłoga drewniana MEISTER 
na wodnym ogrzewaniu podpodłogowym 
osiąga równomierną temperaturę na całej 
powierzchni podłogi. Wszystkie rodzaje 
drewna nadają się na montaż na wodnym 
ogrzewaniu podłogowym, jednak pęcznienie 
i kurczenie się buku, buku parzonego i klonu 
kanadyjskiego, jak i klonu europejskiego
może wpływać na połączenia elementów
na końcach.

Podłogi nie mogą być przykryte żadnymi
wykładzinami, np. dywanami, chodnikami,
matami lub innymi nakładkami ponieważ
może to powodować akumulację
cieplną. Te rodzaje podłogi reagują
na deformacje i wypaczenia.

Działania przygotowawcze:
Każdy pokój ogrzewany na dużej powierzchni
wymaga zaplanowania i koordynacji systemu 
grzewczego, wylewki i różnych pokryć, biorąc 
pod uwagę rodzaj zastosowania, ze względu 
na zapewnienie optymalnego i bezawaryjnego
działania w długim czasie. Należy zachować
profesjonalne standardy podczas montażu 
konstrukcji specjalnych. Zaopatrzenie i pro-
cesy instalacyjne muszą korespondować z naj-
nowszymi technologiami, dostępnymi kartami 
informacyjnymi z centralnego stowarzyszenia
niemieckiej branży budowlanej oraz 
instrukcjami i wytycznymi montażu 
odpowiednich dostawców i producentów.
Uwaga! Przy ogrzewaniu podłogowym,
profile są montowane za pomocą kleju 
montażowego.

Wylewka – Sprawdzanie wilgotności –
Gotowość do układania:
Po ułożeniu i odpowiednim czasie 
leżakowania, wylewka może być ogrzewana.
Kompletne wyschnięcie (gotowość do 
układania) jest bezwzględnym warunkiem
do rozpoczęcia czynności instalacyjnych
podłogi drewnianej MEISTER. Powodem tego 
jest to, że pomiar wilgotności podłogi nie 
może być niezawodnie przeprowadzany na 
ogrzewanej konstrukcji z uwagi na ryzyko 
uszkodzenia. Oznacza to, że wylewkę 
suszy się poprzez ogrzewanie i schładzanie 
w odpowiednich odstępach czasu przed 
montażem jakiegokolwiek pokrycia 
podłogowego. Aby być gotowym do montażu 
podłogi MEISTER, zawartość wilgoci (zgodnie z 
DIN 4725, część 4, mierzona urządzeniami CM) 
wylewki cementowej powinna wynosić
maksymalnie 1.8 CM%, a wylewki 
anhydrytowej powinna wynosić maksymalnie
0.3 CM%. 

Środki specjalne:
(ogrzewanie i schładzanie)
Użytkownik musi zapoznać się z następującą
instrukcją i/lub przekazać do wykonania
osobie odpowiedzialnej:
|  Wylewka musi sezonować co najmniej
   28 dni od dnia wylania do momentu
   pierwszego ogrzewania lub zgodnie z  
   instrukcją producenta.
|  Podczas ogrzewania, temperatura powinna
   być podnoszona w okresach dziennych aż do 
   maksymalnej.
|  Proces ogrzewania i przerw musi być
   dostosowany do wskaźników wilgotności.
|  Plan wskazuje minimalny okres ogrzewania
  – każdy dodatkowy dzień to wartość
   dodana i dodatkowe bezpieczeństwo.
|  Podłoga drewniana MEISTER musi być
   montowana zgodnie z normą DIN 18356,  
   18365 i 18367 na wylewce o temperaturze co 
   najmniej 15°C i względnej wilgotności 50 do   
   max. 75%
|  Po montażu podłogi (zakończeniu) warunki te 
   muszą być utrzymane prze tydzień (czas  
   przylegania i wiązania klejów i innych użytych 
   warstw)
|  Po montażu podłogi drewnianej MEISTER,
   nie można przekraczać maksymalnej  
   temperatury 26°C powierzchni.

Ważne: Powyższe punkty muszą być
wykonane zgodnie ze sztuką układania
i/lub potwierdzone przez specjalistę (architekta,
specjalistę od ogrzewania, itp.) 

Instrukcja układania

Podłoga derwniana Longlife MEISTER 
na wodnym ogrzewaniu podłogowym

Struktura instalacji pływającej

Folia

Krawędź taśmy
izolacyjnej

Listwa przypodłogowa

1. Deska podłogowa

2. Pianka  
3.   Folia 0.2mm  

lub Duo-Guard
lub Silence 15 DB
lub Silence 25 DB

4.   Wylekwa z rurami grzewczymi

5.   Folia PVC

6. Izolacja  

7.  Surowy beton

Struktura powierzchni klejonej

Note: Klejenie podłogi drewnianej do powierzchni musi w całości zostać wykonane przez specjalistę.

Krawędź izolacji Listwa przypodłogowa

1. Deska podłogowa

2. Klej do podłóg i podkład

3.   Wylekwa z rurami grzewczymi

4.   Folia PVC

5. Izolacja

6. Surowy beton
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Folia

Krawędź taśmy
izolacyjnej

Listwa przypodłogowa

1. Deska podłogowa

2. Podkład piankowy  
3.   Folia PE 0.2mm

lub Duo-Guard
lub Silence 15 DB
lub Silence 25 DB

4.   Wylewka z zainstalowanymi rurami 
grzewczymi

5.   Folia  PVC

6. Izolacja 

7.  Surowy beton

Podłogi Lindura MEISTER są przystosowane 
do instalacji na wodnym ogrzewaniu 
podłogowym.

Instalacja powinna przebiegać zgodnie  z 
poniższą instrukcją:
Podłoga Lindura MEISTER po zainstalowaniu 
z podkładem MEISTER Silence 25 DB ma opór 
przenikania ciepła na poziomie 0.84m2 K/W. Ze 
względu na naturalne ciepło podłogi, ogrze-
wanie wodne może być częściej wyłączane 
podczas umiarkowanie chłodnych dni niż 
w wypadku tradycyjnych płytek. Podłoga 
MEISTER na wodnym ogrzewaniu podłogowym 
osiąga równomierną temperaturę na całej 
powierzchni. 
Podłoga nie powinna być przykrywana 
żadnego rodzaju wykładzinami, dywanami, 
matami itp. ponieważ może to spowodować 
akumulację ciepła, a co za tym idzie defor-
macje i wypaczenia. 

Działania przygotowawcze:
Każdy pokój ogrzewany na dużej powierzchni 
wymaga zaplanowania i koordynacji systemu 
grzewczego, wylewki i różnych pokryć, biorąc 
pod uwagę rodzaj zastosowania, ze względu 
na zapewnienie optymalnego i bezawaryjnego 
działania w długim czasie. Należy zachować 
profesjonalne standardy podczas montażu 
konstrukcji specjalnych. Zaopatrzenie i 
procesy instalacyjne muszą korespondować 
z najnowszymi technologiami, dostępnymi 
kartami informacyjnymi z centralnego 
stowarzyszenia niemieckiej branży budowlanej 
oraz instrukcjami i wytycznymi montażu 
odpowiednich dostawców i producentów. 

UWAGA!
Przy ogrzewaniu podłogowym, profile są
montowane za pomocą kleju montażowego.

Wylewka – Sprawdzanie wilgotności –
Gotowość do układania:
Po ułożeniu i odpowiednim czasie
leżakowania, wylewka może być ogrze-
wana. Kompletne wyschnięcie (gotowość do 
układania) jest bezwzględnym warunkiem do
rozpoczęcia czynności instalacyjnych podłogi 
Lindura MEISTER. Powodem tego jest to, że 
pomiar wilgotności podłogi nie może być 
niezawodnie przeprowadzany na ogrzewanej 
konstrukcji z uwagi na ryzyko uszkodzenia. 
Oznacza to, że wylewkę suszy się poprzez 
ogrzewanie i schładzanie w odpowiednich 
odstępach czasu przed montażem 
jakiegokolwiek pokrycia podłogowego. Aby 
przystąpić do instalacji podłogi MEISTER, 
zawartość wilgoci (zgodnie z DIN 4725, część 
4, mierzona urządzeniami CM) wylewki 
cementowej powinna wynosić maksymalnie 
1.8 CM%, a wylewki anhydrytowej powinna 
wynosić ma-ksymalnie 0.3 CM%.

Środki specjalne:
(ogrzewanie i schładzanie)
Użytkownik musi zapoznać się z następującą 
instrukcją i/lub przekazać do wykonania oso-
bie odpowiedzialnej:

| Wylewka musi sezonować co najmniej 28
  dni od dnia wylania do momentu   
  pierwszego ogrzewania lub zgodnie z  
  instrukcją producenta.
| Podczas ogrzewania, temperatura 
  powinna być podnoszona w okresach 
  dziennych aż do maksymalnej.
| Proces ogrzewania i przerw musi być
  dostosowany do wskaźników wilgotności.
| Plan wskazuje minimalny okres 
  ogrzewania – każdy dodatkowy dzień to  
  wartość dodana i dodatkowe  
  bezpieczeństwo.
| Podłoga Lindura MEISTER musi być
  montowana zgodnie z normą DIN 18 356,
  18 365 i 18 367 na wylewce o  
  temperaturze co najmniej 15°C i  
  względnej wilgotności 50 do max. 75%
| Po montażu podłogi (zakończeniu) 
  warunki te muszą być utrzymane przez 
  tydzień (czas przylegania i wiązania 
  klejów i innych użytych warstw)
| Po montażu podłogi Lindura MEISTER
  nie można przekraczać maksymalnej
  temperatury powierzchni 26°C.

Ważne: 
Powyższe punkty muszą być
wykonane zgodnie ze sztuką układania i/lub 
potwierdzone przez specjalistę (architekta, 
specjalistę od ogrzewania, itp.)

Instrukcja układania

Podłogi drewniane Lindura MEISTER 
na wodnym ogrzewaniu podłogowym
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Podłogi korkowe MEISTER są przystosowane do 
instalacji na wodnym ogrzewaniu podłogowym. 

Instalacja powinna przebiegać zgodnie  z 
poniższą instrukcją::
Podłogi korkowe z kolekcji KC 400 S oraz 
Tineo po zainstalowaniu z foilą PE 0.2mm film, 
mają opór przenikania ciepła na poziomie 
0.11m2 K/W. Ze względu na naturalne ciepło 
podłogi, ogrzewanie wodne może być 
częściej wyłączane podczas umiarkowanie 
chłodnych dni niż w wypadku tradycyjnych 
płytek. Podłoga MEISTER na wodnym 
ogrzewaniu podłogowym osiąga równomierną 
temperaturę na całej powierzchni. 
Podłoga nie powinna być przykrywana 
żadnego rodzaju wykładzinami, dywanami, 
matami itp. ponieważ może to spowodować 
akumulację ciepła, a co za tym idzie defor-
macje i wypaczenia.

Działania przygotowawcze:
Każdy pokój ogrzewany na dużej powierzchni 
wymaga zaplanowania i koordynacji systemu 
grzewczego, wylewki i różnych pokryć, biorąc 
pod uwagę rodzaj zastosowania, ze względu 
na zapewnienie optymalnego i bezawaryjnego 
działania w długim czasie. Należy zachować 
profesjonalne standardy podczas montażu 
konstrukcji specjalnych. Zaopatrzenie i 
procesy instalacyjne muszą korespondować 
z najnowszymi technologiami, dostępnymi 
kartami informacyjnymi z centralnego 
stowarzyszenia niemieckiej branży budowlanej 
oraz instrukcjami i wytycznymi montażu 
odpowiednich dostawców i producentów. 

UWAGA! 
Przy ogrzewaniu podłogowym, profile są
montowane za pomocą kleju montażowego.

Wylewka – Sprawdzanie wilgotności –
Gotowość do układania:
Po ułożeniu i odpowiednim czasie
leżakowania, wylewka może być ogrze-
wana. Kompletne wyschnięcie (gotowość do 
układania) jest bezwzględnym warunkiem do
rozpoczęcia czynności instalacyjnych podłogi 
korkowej MEISTER. Powodem tego jest to, 
że pomiar wilgotności podłogi nie może być 
niezawodnie przeprowadzany na ogrzewanej 
konstrukcji z uwagi na ryzyko uszkodzenia. 
Oznacza to, że wylewkę suszy się poprzez 
ogrzewanie i schładzanie w odpowiednich 
odstępach czasu przed montażem 
jakiegokolwiek pokrycia podłogowego. Aby 
przystąpić do instalacji podłogi MEISTER, 
zawartość wilgoci (zgodnie z DIN 4725, część 
4, mierzona urządzeniami CM) wylewki 
cementowej powinna wynosić maksymalnie 
1.8 CM%, a wylewki anhydrytowej powinna 
wynosić maksymalnie 0.3 CM%. 

Środki specjalne: 
(ogrzewanie i schładzanie)
Użytkownik musi zapoznać się z następującą 
instrukcją i/lub przekazać do wykonania 
osobie odpowiedzialnej:

| Wylewka musi sezonować co najmniej 28
  dni od dnia wylania do momentu   
  pierwszego ogrzewania lub zgodnie z  
  instrukcją producenta.
| Podczas ogrzewania, temperatura 
  powinna być podnoszona w okresach 
  dziennych aż do maksymalnej.
| Proces ogrzewania i przerw musi być
  dostosowany do wskaźników wilgotności.
| Plan wskazuje minimalny okres 
  ogrzewania – każdy dodatkowy dzień to  
  wartość dodana i dodatkowe  
  bezpieczeństwo.
| Podłoga korkowa MEISTER musi być
  montowana zgodnie z normą DIN 18 356,
  18 365 i 18 367 na wylewce o  
  temperaturze co najmniej 15°C i  
  względnej wilgotności 50 do max. 75%
| Po montażu podłogi (zakończeniu) 
  warunki te muszą być utrzymane przez 
  tydzień (czas przylegania i wiązania 
  klejów i innych użytych warstw)
| Po montażu podłogi korkowej MEISTER
  nie można przekraczać maksymalnej
  temperatury powierzchni 26°C.

Ważne: 
Powyższe punkty muszą być
wykonane zgodnie ze sztuką układania i/lub 
potwierdzone przez specjalistę (architekta, 
specjalistę od ogrzewania, itp.).

Instrukcja układania

Podłogi korkowe MEISTER 
na wodnym ogrzewaniu podłogowym

v

Krawędź taśmy
izolacyjnej

Listwa przypodłogowa

Kolekcje: KC 400 S, Tineo
1.  Deski podłogowe ze zintegrowaną warstwą 

dźwiekochłonną

2.  Folia PE 0 .2mm

3.   Wylewka z zainstalowanymi rurami 
grzewczymi

4.   Folia P VC

5. Izolacja

6.  Surowy beton
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Podłogi linoleum kolekcje LIB 400 S i LIC 400 
S są przystosowane do instalacji na wodnym 
ogrzewaniu podłogowym.

Instalacja powinna przebiegać zgodnie  z 
poniższą instrukcją:
Podłogi linoleum MEISTER z kolekcji LIB 400 
S i LIC 400 S po zainstalowaniu z foilą PE 
0.2mm film, mają opór przenikania ciepła na 
poziomie 0.08m2 K/W. Ze względu na naturalne 
ciepło podłogi, ogrzewanie wodne może być 
częściej wyłączane podczas umiarkowanie 
chłodnych dni niż w wypadku tradycyjnych 
płytek. Podłoga MEISTER na wodnym 
ogrzewaniu podłogowym osiąga równomierną 
temperaturę na całej powierzchni. 
Podłoga nie powinna być przykrywana 
żadnego rodzaju wykładzinami, dywanami, 
matami itp. ponieważ może to spowodować 
akumulację ciepła, a co za tym idzie defor-
macje i wypaczenia.

Działania przygotowawcze:
Każdy pokój ogrzewany na dużej powierzchni 
wymaga zaplanowania i koordynacji systemu 
grzewczego, wylewki i różnych pokryć, biorąc 
pod uwagę rodzaj zastosowania, ze względu 
na zapewnienie optymalnego i bezawaryjnego 
działania w długim czasie. Należy zachować 
profesjonalne standardy podczas montażu 
konstrukcji specjalnych. Zaopatrzenie i 
procesy instalacyjne muszą korespondować 
z najnowszymi technologiami, dostępnymi 
kartami informacyjnymi z centralnego 
stowarzyszenia niemieckiej branży budowlanej 
oraz instrukcjami i wytycznymi montażu 
odpowiednich dostawców i producentów. 

UWAGA! 
Przy ogrzewaniu podłogowym, profile są
montowane za pomocą kleju montażowego.

Wylewka – Sprawdzanie wilgotności –
Gotowość do układania
Po ułożeniu i odpowiednim czasie
leżakowania, wylewka może być ogrze-
wana. Kompletne wyschnięcie (gotowość do 
układania) jest bezwzględnym warunkiem do
rozpoczęcia czynności instalacyjnych podłogi 
linoleum MEISTER. Powodem tego jest to, 
że pomiar wilgotności podłogi nie może być 
niezawodnie przeprowadzany na ogrzewanej 
konstrukcji z uwagi na ryzyko uszkodzenia. 
Oznacza to, że wylewkę suszy się poprzez 
ogrzewanie i schładzanie w odpowiednich 
odstępach czasu przed montażem 
jakiegokolwiek pokrycia podłogowego. Aby 
przystąpić do instalacji podłogi MEISTER, 
zawartość wilgoci (zgodnie z DIN 4725, część 
4, mierzona urządzeniami CM) wylewki 
cementowej powinna wynosić maksymalnie 
1.8 CM%, a wylewki anhydrytowej powinna 
wynosić maksymalnie 0.3 CM%. 

Środki specjalne:
(ogrzewanie i schładzanie)
Użytkownik musi zapoznać się z następującą 
instrukcją i/lub przekazać do wykonania oso-
bie odpowiedzialnej:

| Wylewka musi sezonować co najmniej 28
  dni od dnia wylania do momentu   
  pierwszego ogrzewania lub zgodnie z  
  instrukcją producenta.
| Podczas ogrzewania, temperatura 
  powinna być podnoszona w okresach 
  dziennych aż do maksymalnej.
| Proces ogrzewania i przerw musi być
  dostosowany do wskaźników wilgotności.
| Plan wskazuje minimalny okres 
  ogrzewania – każdy dodatkowy dzień to  
  wartość dodana i dodatkowe  
  bezpieczeństwo.
| Podłoga linoleum MEISTER musi być
  montowana zgodnie z normą DIN 18 356,
  18 365 i 18 367 na wylewce o  
  temperaturze co najmniej 15°C i  
  względnej wilgotności 50 do max. 75%
| Po montażu podłogi (zakończeniu) 
  warunki te muszą być utrzymane przez 
  tydzień (czas przylegania i wiązania 
  klejów i innych użytych warstw)
| Po montażu podłogi linoleum MEISTER
  nie można przekraczać maksymalnej
  temperatury powierzchni 26°C.

Ważne: 
Powyższe punkty muszą być
wykonane zgodnie ze sztuką układania i/lub 
potwierdzone przez specjalistę (architekta, 
specjalistę od ogrzewania, itp.).

Instrukcja układania

Podłogi linoleum MEISTER 
na wodnym ogrzewaniu podłogowym

Film

Edge insulating 
strips

Plinth moulding

Kolekcje: LIB 400 S, LIC 400 S
1.  Deski podłogowe ze zintegrowaną warstwą 

dźwiekochłonną

2.  Folia PE 0 .2mm

3.   Wylewka z zainstalowanymi rurami grzewczymi

4.   PVC film

5. Izolacja

6.  Surowy beton
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Instrukcja układania

Podłogi design MEISTER 
na wodnym ogrzewaniu podłogowym

Podłogi design MEISTER są przystosowane do 
instalacji na wodnym ogrzewaniu podłogowym. 

Instalacja powinna przebiegać zgodnie  z 
poniższą instrukcją::
Podłogi design MEISTER z kolekcji DD 350 S po 
zainstalowaniu z foilą PE 0.2mm, mają opór 
przenikania ciepła na poziomie 0.10m2 K/W. Ze 
względu na naturalne ciepło podłogi, ogrze-
wanie wodne może być częściej wyłączane 
podczas umiarkowanie chłodnych dni niż 
w wypadku tradycyjnych płytek. Podłoga 
MEISTER na wodnym ogrzewaniu podłogowym 
osiąga równomierną temperaturę na całej 
powierzchni. 
Podłoga nie powinna być przykrywana 
żadnego rodzaju wykładzinami, dywanami, 
matami itp. ponieważ może to spowodować 
akumulację ciepła, a co za tym idzie defor-
macje i wypaczenia.

Działania przygotowawcze:
Każdy pokój ogrzewany na dużej powierzchni 
wymaga zaplanowania i koordynacji systemu 
grzewczego, wylewki i różnych pokryć, biorąc 
pod uwagę rodzaj zastosowania, ze względu 
na zapewnienie optymalnego i bezawaryjnego 
działania w długim czasie. Należy zachować 
profesjonalne standardy podczas montażu 
konstrukcji specjalnych. Zaopatrzenie i 
procesy instalacyjne muszą korespondować 
z najnowszymi technologiami, dostępnymi 
kartami informacyjnymi z centralnego 
stowarzyszenia niemieckiej branży budowlanej 
oraz instrukcjami i wytycznymi montażu 
odpowiednich dostawców i producentów. 

UWAGA! 
Przy ogrzewaniu podłogowym, profile są
montowane za pomocą kleju montażowego

Wylewka – Sprawdzanie wilgotności –
Gotowość do układania
Po ułożeniu i odpowiednim czasie
leżakowania, wylewka może być ogrze-
wana. Kompletne wyschnięcie (gotowość do 
układania) jest bezwzględnym warunkiem do
rozpoczęcia czynności instalacyjnych podłogi 
design MEISTER. Powodem tego jest to, że 
pomiar wilgotności podłogi nie może być nieza-
wodnie przeprowadzany na ogrzewanej
konstrukcji z uwagi na ryzyko uszkodzenia.
Oznacza to, że wylewkę suszy się poprzez
ogrzewanie i schładzanie w odpowiednich
odstępach czasu przed montażem jakiegokol-
wiek pokrycia podłogowego. Aby
być gotowym do montażu podłogi MEISTER, 
zawartość wilgoci (zgodnie z DIN 4725, część 4, 
mierzona urządzeniami CM) wylewki cemen-
towej powinna wynosić maksymalnie 1.8 CM%, 
a wylewki anhydrytowej powinna wynosić 
maksymalnie 0.3 CM%. 

Środki specjalne:
(ogrzewanie i schładzanie)
Użytkownik musi zapoznać się z następującą 
instrukcją i/lub przekazać do wykonania osobie 
odpowiedzialnej:

| Wylewka musi sezonować co najmniej 28
  dni od dnia wylania do momentu   
  pierwszego ogrzewania lub zgodnie z  
  instrukcją producenta.
| Podczas ogrzewania, temperatura 
  powinna być podnoszona w okresach 
  dziennych aż do maksymalnej.
| Proces ogrzewania i przerw musi być
  dostosowany do wskaźników wilgotności.
| Plan wskazuje minimalny okres 
  ogrzewania – każdy dodatkowy dzień to  
  wartość dodana i dodatkowe  
  bezpieczeństwo.
| Podłoga design MEISTER musi być
  montowana zgodnie z normą DIN 18356,
  18365 i 18367 na wylewce o  
  temperaturze co najmniej 15°C i  
  względnej wilgotności 50 do max. 75%
| Po montażu podłogi (zakończeniu) 
  warunki te muszą być utrzymane przez 
  tydzień (czas przylegania i wiązania 
  klejów i innych użytych warstw)
| Po montażu podłogi design MEISTER
  nie można przekraczać maksymalnej
  temperatury powierzchni 26°C.

Ważne: 
Powyższe punkty muszą być
wykonane zgodnie ze sztuką układania i/lub 
potwierdzone przez specjalistę (architekta, 
specjalistę od ogrzewania, itp.).

Koleckja: DD 350 S

1.  Deski podłogowe ze zintegrowaną 
warstwą dźwiekochłonną

2.  Folia PE 0 .2mm

3.   Wylewka z zainstalowanymi rurami 
grzewczymi

4.   Folia P VC

5. Izolacja

6. Surowy beton
Krawędź taśmy
izolacyjnej

Listwa przypodłogowa

Folia
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Instrukcja układania

Podłogi Nadura MEISTER 
na wodnym ogrzewaniu podłogowym

Kolekcja: NB 400

1. Deska podłogowa

2. Podkład piankowy 
3.   Folia PE 0.2mm

lub Duo-Guard
lub Silence 15 DB 
lub Silence 25 DB

4.      Wylewka z zainstalowanymi rurami grzewczymi

5.   Folia  PVC

6. Izolacja

7.  Surowy betonKrawędź taśmy
izolacyjnej

Listwa przypodłogowa

Folia

Podłogi Nadura MEISTER są przystosowane do 
instalacji na wodnym ogrzewaniu podłogowym.

Instalacja powinna przebiegać zgodnie  z 
poniższą instrukcją:
Podłoga Nadura MEISTER po zainstalowaniu 
z podkładem MEISTER Silence 25 DB ma opór 
przenikania ciepła na poziomie 0.10m2 K/W. Ze 
względu na naturalne ciepło podłogi, ogrze-
wanie wodne może być częściej wyłączane 
podczas umiarkowanie chłodnych dni niż w 
wypadku tradycyjnych płytek. Podłoga MEISTER 
na wodnym ogrzewaniu podłogowym osiąga 
równomierną temperaturę na całej powier-
zchni. 
Podłoga nie powinna być przykrywana żadnego 
rodzaju wykładzinami, dywanami, matami itp. 
ponieważ może to spowodować akumulację 
ciepła, a co za tym idzie deformacje i wypac-
zenia. 

Działania przygotowawcze:
Każdy pokój ogrzewany na dużej powierzchni 
wymaga zaplanowania i koordynacji systemu 
grzewczego, wylewki i różnych pokryć, biorąc 
pod uwagę rodzaj zastosowania, ze względu 
na zapewnienie optymalnego i bezawaryjnego 
działania w długim czasie. Należy zachować 
profesjonalne standardy podczas montażu 
konstrukcji specjalnych. Zaopatrzenie i procesy 
instalacyjne muszą korespondować z najnow-
szymi
technologiami, dostępnymi kartami
informacyjnymi z centralnego stowarzyszenia 
niemieckiej branży budowlanej oraz instrukc-
jami i wytycznymi montażu odpowiednich 
dostawców i producentów. 

UWAGA!
Przy ogrzewaniu podłogowym, profile są
montowane za pomocą kleju montażowego.

Wylewka – Sprawdzanie wilgotności –
Gotowość do układania:
Po ułożeniu i odpowiednim czasie
leżakowania, wylewka może być ogrze-
wana. Kompletne wyschnięcie (gotowość do 
układania) jest bezwzględnym warunkiem do
rozpoczęcia czynności instalacyjnych podłogi 
Nadura MEISTER. Powodem tego jest to, że 
pomiar wilgotności podłogi nie może być nieza-
wodnie przeprowadzany na ogrzewanej
konstrukcji z uwagi na ryzyko uszkodzenia.
Oznacza to, że wylewkę suszy się poprzez
ogrzewanie i schładzanie w odpowiednich
odstępach czasu przed montażem jakiegokol-
wiek pokrycia podłogowego. Aby
być gotowym do montażu podłogi MEISTER, 
zawartość wilgoci (zgodnie z DIN 4725, część 4, 
mierzona urządzeniami CM) wylewki cemen-
towej powinna wynosić maksymalnie 1.8 CM%, 
a wylewki anhydrytowej powinna wynosić 
maksymalnie 0.3 CM%.

Środki specjalne:
(ogrzewanie i schładzanie)
Użytkownik musi zapoznać się z następującą 
instrukcją i/lub przekazać do wykonania osobie 
odpowiedzialnej:

| Wylewka musi sezonować co najmniej 28
  dni od dnia wylania do momentu   
  pierwszego ogrzewania lub zgodnie z  
  instrukcją producenta.
| Podczas ogrzewania, temperatura 
  powinna być podnoszona w okresach 
  dziennych aż do maksymalnej.
| Proces ogrzewania i przerw musi być
  dostosowany do wskaźników wilgotności.
| Plan wskazuje minimalny okres 
  ogrzewania – każdy dodatkowy dzień to  
  wartość dodana i dodatkowe  
  bezpieczeństwo.
| Podłoga Nadura MEISTER musi być
  montowana zgodnie z normą DIN 18356,
  18365 i 18367 na wylewce o  
  temperaturze co najmniej 15°C i  
  względnej wilgotności 50 do max. 75%
| Po montażu podłogi (zakończeniu) 
  warunki te muszą być utrzymane przez 
  tydzień (czas przylegania i wiązania 
  klejów i innych użytych warstw)
| Po montażu podłogi Nadura MEISTER
  nie można przekraczać maksymalnej
  temperatury powierzchni 26°C.

Ważne: 
Powyższe punkty muszą być
wykonane zgodnie ze sztuką układania i/lub 
potwierdzone przez specjalistę (architekta, 
specjalistę od ogrzewania, itp.).
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Podłogi laminowane MEISTER są przystosowane 
do instalacji na wodnym ogrzewaniu 
podłogowym. 

Działania przygotowawcze:
Każdy pokój ogrzewany na dużej powierzchni 
wymaga zaplanowania i koordynacji systemu 
grzewczego, wylewki i różnych pokryć, biorąc 
pod uwagę rodzaj zastosowania, ze względu na 
zapewnienie optymalnego i bezawaryjnego 
działania w długim czasie. Należy zachować pro-
fesjonalne standardy podczas montażu kon-
strukcji specjalnych.  Zaopatrzenie i procesy in-
stalacyjne muszą korespondować z najnowszymi 
technologiami, dostępnymi kartami informa-
cyjnymi z centralnego stowarzyszenia niemieck-
iej branży budowlanej oraz instrukcjami i wytyc-
znymi montażu odpowiednich dostawców i pro-
ducentów.
Podłogi nie mogą być przykryte żadnymi 
wykładzinami, np. dywanami, chodnikami, mata-
mi lub innymi nakładkami ponieważ może to 
powodować akumulację cieplną. Te rodzaje 
podłogi reagują na deformacje i wypaczenia.

UWAGA! 
Przy ogrzewaniu podłogowym, profile są 
montowane za pomocą kleju montażowego.

Wylewka – Sprawdzanie wilgotności – 
Gotowość do układania
Po ułożeniu i odpowiednim czasie leżakowania, 
wylewka może być ogrzewana. Kompletne 
wyschnięcie (gotowość do układania) jest 
bezwzględnym warunkiem do rozpoczęcia 
czynności instalacyjnych podłogi laminowana 
MEISTER. Powodem tego jest to, że pomiar 
wilgotności podłogi nie może być niezawodnie 
przeprowadzany na ogrzewanej konstrukcji z 
uwagi na ryzyko uszkodzenia.
Oznacza to, że wylewkę suszy się poprzez ogrze-
wanie i schładzanie w odpowiednich odstępach 
czasu przed montażem jakiegokolwiek pokrycia 
podłogowego. Aby być gotowym do montażu 
podłogi MEISTER, zawartość wilgoci (zgodnie z 
DIN 4725, część 4, mierzona urządzeniami CM) 
wylewki cementowej powinna wynosić maksy-
malnie 1.8 CM%, a wylewki anhydrytowej powin-
na wynosić maksymalnie 0.3 CM%.

Środki specjalne
(ogrzewanie i schładzanie) 
Użytkownik musi zapoznać się z następującą 
instrukcją i/lub przekazać do wykonania 
osobie odpowiedzialnej:
| Wylewka musi sezonować co najmniej 28 
dni od dnia wylania do momentu pierwszego 
ogrzewania lub zgodnie z instrukcją produ-
centa.
| Podczas ogrzewania, temperatura powinna 
być podnoszona w okresach dziennych aż do 
maksymalnej.
| Proces ogrzewania i przerw musi być dosto-
sowany do wskaźników wilgotności.
| Plan wskazuje minimalny okres ogrzewania 
– każdy dodatkowy dzień to wartość dodana 
i dodatkowe bezpieczeństwo.

| Podłoga laminowana MEISTER musi być 
montowana zgodnie z normą DIN 18356, 
18365 i 18367 na wylewce o temperaturze 
co najmniej 15°C i względnej wilgotności 50 
do max. 75%
| Po montażu podłogi (zakończeniu) warunki 
te muszą być utrzymane przez tydzień 
(czas przylegania i wiązania klejów i innych 
użytych warstw)
| Po montażu podłogi laminowana MEISTER 
nie można przekraczać maksymalnej tem-
peratury 26°C powierzchni.

Ważne: 
Powyższe punkty muszą być wykonane 
zgodnie ze sztuką układania i/lub potwierd-
zone przez specjalistę (architekta, specjalistę 
od ogrzewania, itp.)

Instrukcja układania

Podłogi laminowane MEISTER  
na wodnym ogrzewaniu podłogowym

Folia

Krawędź taśmy
izolacyjnej

Listwa przypodłogowa

Kolekcje: 
LB 250, LD 400, LD 300 Melango, LD 200, LD 250, 
LS 300, LC 200, LC 100, LC 70, LC 50

LD 300 S Melango, LD 200 S, LS 300 S, 
LC 200 S, LC 100 S, LC 50 S

1. Deski podłogowe  Deski podłogowe ze zintegrowanym podkładem 

2. Podkład piankowy 
3.   0.2mm folia PE

lub Duo-Guard lub Silence 15 DB 
lub Silence 25 DB  0.2mm folia PE

4.    Wylewka z zainstalowanymi rurami grzewczymi Wylewka z zainstalowanymi rurami grzewczymi

5. Folia P VC  Folia P VC

6. Izolacja Izolacja

7. Surowy beton  Surowy beton

Odporność cieplna podłóg laminowanych
Podłogi laminowane MEISTER na podkładach izolacyjnych

Instalacja na 
MEISTER-Duo-Guard m2 K/W

Instalacja na 
MEISTER-Silence 25 DB m2 K/W

LB 250 0.115 0.07

LD 400 0.132 0.094

LD 300 Melango – 0.089

LD 200 0.115 0.07

LD 250 0.115 0.07

LS 300 0.115 0.07

LC 200 0.115 0.07

LC 100 0.101 –

LC 70 0.115 0.07

LC 50 0.104 –

Podłogi laminowane MEISTER ze zintegrowanym podkładem dźwiękochłonnym
Instalacja na  

MEISTER-Duo-Guard m2 K/W
Instalacja z folią PE 0.2 mm  

MEISTER m2 K/W

LD 300 S Melango – 0.083

LD 200 S – 0.075

LS 300 S – 0.075

LC 200 S – 0.075

LC 100 S – 0.071

LC 50 S – 0.069
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Podłoga drewniana Longlife Mesiter może być 
również instalowana poprzez klejenie na całej 
powierzchni jako alternatywa dla montażu 
pływającego.

WAŻNE: Przy instalacji poprzez klejenie na 
całej powierzchni należy pamiętać, aby 
uważnie śledzić i postępować według 
instrukcji dotyczących połączeń
Masterclic Plus, Masterclic, Uniclic oraz 
akcesoriów w każdym przypadku oraz 
generalnych rekomendacji i zaleceń do działań 
przygotowawczych zaprezentowanych w 
instrukcjach do instalacji.

MesiterWerke zaleca następujące spoiwa: 
UZIN-MK 95 (1-K PUR) lub UZIN-MK 92 S (2-K 
PUR), jako odpowiednik od innego producenta, 
spoiwa pozbawione wody i odporne na ścinanie 
typu PUR. Jeśli potrzebujesz więcej informacji z 
działem technicznym MesiterWerke lub UZIN 
– producenta spoiw, (tel. + 49 (0) 7 31-4 09 72 
57).

Należy zapoznać się ze wszystkimi instruk-
cjami dostarczonymi przez producenta 
spoiwa, a przede wszystkim z tymi 
dotyczącymi czasu pracy i twardnienia. 
Wszelka wybrana substancja klejąca musi być 
zaaplikowana na całej powierzchni (należy 
unikać pozostawienia wolnych, nie posmaro-
wanych klejem powierzchni). Użyte produkty 
powinny razem tworzyć kompletny system 
zawierający wszelkie grunty oraz podkłady lub 
spoiwa parkietowe, ponieważ bezpieczny
montaż oraz najlepsze rezultaty można 
otrzymać jedynie, gdy wszystkie użyte 
materiały pasują do siebie.

Metoda instalacji:
W wypadku podłóg drewninych longlife PD 
450, PD 400 Cottage, PD 200, PS 300, PC 400 
Style, PC 350, PC 300 i PC 200 należy kłaść 
poszczególne deski osobno na świeżej 
zaprawie klejowej. Następnie należy je mocno
docisnąć do podłoża tak, aby spody desek były
zanurzone tak mocno jak to tylko możliwe. 
Przy PD 550 należy je dodatkowo obciążyć.

Zgodnie z regulacją DIN 18 365 i 18 356 
podłoże, na którym kładzie się podłogę zawsze 
musi być gładkie, suche, czyste, wolne od 
pęknięć i środków czyszczących oraz odporne 
na działania typu nacisk, wykonywane podczas 
układania podłogi. 

W związku z tym wykonawca przed 
przystąpieniem do pracy powinien się 
upewnić, że podłoże jest odpowiednie. 
Wykonawca musi zagwarantować inspekcję 
technicznej przydatności, w wyniku starannie 
wykonanej ekspertyzy zgodnej z obecnymi 
zasadami sztuki budowlanej i technologii oraz 
procedurami niemieckich kontraktów 
budowlanych (Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen - VOB). Jeżeli powierzchnia 
wykazuje braki lub istnieje ryzyko powstania 
uszkodzeń w wyniku instalacji podłogi, osoba 
odpowiedzialna za montaż powinna zgłosić te 
zastrzeżenia w formie pisemnej, w szczegól- 
ności w następujących przypadkach: 

| Poważne nierówności
| Pęknięcia na podłożu
| Niedostatecznie sucha powierzchnia
| Niedostatecznie twarda powierzchnia
| Powierzchnia zanieczyszczona np. olejem, 
  woskiem, pozostałościami farby
| Nieodpowiednia temperatura powierzchni
| Nieodpowiednia klimatyzacja pomieszczenia
| Brak dostępnej charakterystyki ogrzewania 
  przy ogrzewaniu podłogowym
| Wymaga bezpiecznego blokowania szczelin
  dylatacyjnych podłoża
| Brak oznakowania punktów pomiarowych dla
  ogrzewania podłogowego
| Brak spójnego planu, (jeżeli potrzebny)

Informacje na temat klejów:
Rekomendacje, co do rodzaju kleju oparte na
szerokich badaniach prowadzonych przez 
producenta. Ze względu na zmienność 
miejscowych warunków, nie możliwym jest 
ustalenie roszczeń gwarancyjnych na
podstawie dostarczonych informacji. Nie 
możemy ponosić odpowiedzialność za szkody 
wynikające ze stosowania systemu klejenia. Z 
tego powodu zalecamy samodzielne przetes-
towanie wybranego kleju, przed instalacja 
podłogi albo kontakt z serwisem producenta
spoiwa.

Instrukcja układania

Klejenie na całej powierzchni podłogi drewnianej MEISTER 
Longlife
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Akcesoria

Produkty do pielęgnacji

Przegląd zastosowania produktów do pielęgnacji 
Czyszczenie po zakończeniu 
prac budowlanych/ codzienna 
pielęgnacja Odświeżanie Specjalne czyszczenie

Podłogi drewniane Longlife i Lindura MEISTER
Naturalnie olejowane CC Wood Care for Oiled Floors

MR: 1:200
Artykuł nr. 9061 87 070 A22

W pomieszczeniach podlegających 
większemu zużyciu/ 
pomieszczeniach komercyjnych:  
Pierwsze czyszczenie: 
CC Premium Care Oil for Wood Floors

 CC H2Oil 
MR: nierozcieńczony 
Artykuł nr. 9061 87 160 A22

W pomieszczeniach podlegających 
większemu zużyciu/ 
pomieszczeniach komercyjnyc:
CC Premium Care Oil for Wood Floors
MR: nierozcieńczony

CC Deep Clean for hard floors 
MR: 1:1 to 1:3  
Artykuł nr. 9061 87 040 A22

Olejowane UV CC Wood Care for Oiled Floors
MR: 1:200
Artykuł nr. 9061 87 070 A22

CC H2Oil
MR: nierozcieńczony
Artykuł nr. 9061 87 160 A22

CC Deep Clean for hard floors
MR: 1:1 do 1:3
Artykuł nr. 9061 87 040 A22

Lakierowane CC Wood and Cork Floor Cleaner
MR: 1:200
Artykuł nr. 9061 87 011 A22

CC Wood and Cork Floor Polish mat
MR: nierozcieńczony
Artykuł nr. 9061 87 031 A22

CC Deep Clean for hard floors
MR: nierozcieńczony
Artykuł nr. 9061 87 040 A22

Lakierowane na wysoki 
połysk 

CC Wood and Cork Floor Cleaner
MR: 1:200
Artykuł nr. 9061 87 011 A22

CC Deep Clean for hard floors
MR: nierozcieńczony
Artykuł nr. 9061 87 040 A22

Podłogi design MEISTER 
1.  Czyszczenie po zakończeniu prac 

budowlanych: 
CC PU Cleaner 
MR: 1:10 
Artykuł nr. 9061 87 150 A22

2.  Codzienne czyszczenie: 
CC PU Cleaner 
MR: 1:200 
Artykuł nr. 9061 87 150 A22

CC Floor Mat 
MR: nierozcieńczony
Artykuł nr. 9061 87 090 A22

CC Deep Clean for hard floors
MR: nierozcieńczony
Artykuł nr. 9061 87 040 A22

Podłogi korkowe MEISTER

Lakierowane
CC Wood and Cork Floor Cleaner
MR: 1:200
Artykuł nr. 9061 87 011 A22

CC Wood and Cork Floor Polish mat
MR: nierozcieńczony
Artykuł nr. 9061 87 031 A22

CC Deep Clean for hard floors 
MR: 1:1 do1:3
Artykuł nr. 9061 87 040 A22

Podłogi linoleum MEISTER
1.  Czyszczenie po zakończeniu prac 

budowlanych: 
CC PU Cleaner 
MR: 1:10 
Artykuł nr. 9061 87 150 A22

2.  Codzienne czyszczenie: 
CC PU Cleaner 
MR: 1:200 
Artykuł nr. 9061 87 150 A22

CC Floor Mat 
MR: nierozcieńczony
Artykuł nr. 9061 87 090 A22

CC Deep Clean for hard floors 
MR: nierozcieńczony
Artykuł nr. 9061 87 040 A22

Podłogi Nadura MEISTER

CC Laminate Cleaner
MR: 1:200
Artykuł nr. 9061 87 000 A22

CC Deep Clean for hard floors 
MR: nierozcieńczony
Artykuł nr. 9061 87 040 A22

Podłogi laminowane MEISTER
CC Laminate Cleaner
MR: 1:200
Artykuł nr. 9061 87 000 A22

CC Elatex Stain Remover
MR: nierozcieńczony  
Artykuł nr. 9061 87 110 A22

MR = mixing ratio
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Jakość produktu nie kończy się na 
montażu. 
Zakupili Państwo produkt wysokiej jakości 
„made in Germany”. Ta instrukcja czyszczenia i 
pielęgnacji dostarcza wszystkich istotnych 
informacji dotyczących długiego zachowania 
jakości i pięknego wyglądu podłogi. Przy 
odrobinie czasu i wysiłku można przyczynić się 
do długiego czasu używalności podłogi 
MEISTER. 
Produkty MEISTER są oparte na wyselekcjono-
wanych materiałach, które zostały przetwo-
rzone przez doświadczonych ekspertów, 
zgodnie z nurtem najnowszej technologii w celu 
osiągnięcia jak najwyższej jakości naszych 
produktów wykonanych w Niemczech. Ta 
wysoka jakość obejmuje również doskonały 
serwis oraz wszelkie konsultacje. Z tego 
powodu produkty MEISTER można znaleźć 
jedynie w specjalistycznych, wyselekcjono-
wanych punktach
.

1. Właściwa pielęgnacja
Twoja wymarzona podłoga również potrzebuje 
właściwej pielęgnacji. MEISTER uzupełnia swój 
asortyment o wysokiej jakości produkty serii 
CC Dr. Schutz. Te środki czyszczące i produkty 
do pielęgnacji są specjalnie dostosowane do 
dbania o podłogi i gwarantują ich ładny wygląd 
na długo. Nawet jeżeli panujące warunki 
powodują, że do wyczyszczenia podłogi 
wystarczy odkurzanie (w celu usunięcia kurzu 
czy pyłu), należy ją dodatkowo zabezpieczać 
regularnie oczyszczając ją i pielęgnując 
środkami CC Dr. Schutz, co pozwoli na dłużej 
zachować jej wartości. 
Podczas czyszczenia należy pamiętać, że 
podłogi mogą być jedynie lekko zwilżone. 
Warstwa wody powinna być na tyle cienka aby 
wyschła w przeciągu minuty. Niektóre rodzaje 
drewna, jak klon czy buk, są szczególnie 
wrażliwe na wilgoć. 
Nie należy stosować ścierających środków 
czyszczących, nawet w wypadku ciężkich 
zabrudzeń. 
W wypadku uporczywych plam i zabrudzeń 
pomocny będzie CC Elatex Stain Remover*. 
Rysy na podłodze wpływają nie tylko na jej 
ogólny wygląd, czynią również podłogę mniej 
odporną na brud i wilgoć. Produkty do 
pielęgnacji CC Dr. Schutz są specjalnie 
stworzone do tego, aby zapewnić podłodze 
wydatnie większą odporność na zużycie, 
zwłaszcza w miejscach szczególnie na nie 
narażonych. Wykfalifikowany punkt sprzedaży, 
w którym podłoga została zakupiona, również 
powinien być w stanie dostarczyć więcej 
porad dotyczących jak najlepszego dbania o 
podłogi MEISTER
.

2. Odpowiednie środki ostrożności 
zapewniające większą trwałość 
Temperatura około 20 stopni i wilgotność 
względna powietrza około 50-60% przyczyni 
się również do Państwa lepszego samopoczu-
cia i jest podstawą zdrowego klimatu 
pomieszczenia. Takie warunki klimatyczne w 
pomieszczeniu pomogą również podłodze w 
utrzymaniu optymalnej kondycji, ponieważ jak 
każdy inny materiał drewniany reaguje ona na 
otaczające warunki. 
Niska wilgotność wraz z wysoką temperaturą 
prowadzi do przyspieszenia procesu wysycha-
nia podłogi. Jeżeli w danym pomieszczeniu 
wilgotność względna jest permanentnie niższa 
niż 50 %, zalecamy zastosowanie nawilżacza 
powietrza (parownika). To zabezpieczy Twoją 
podłogę przed nadmiernym wysychaniem. Tak 
jak w wypadku wszystkich drewnianych 
produktów, wysoka wilgotność powietrza 
prowadzi do nadmiernego wchłaniania jej 
przez produkt, co może powodować zmianę 
długości i grubości desek.

Wprowadzenia na temat zabrudzeń:
Większość zanieczyszczeń jest przynoszona do 
domów z zewnątrz, a potem osadza się na 
podłodze. Z tego powodu zalecamy zabezpie-
czenie wejścia odpowiednio dużym materiałem 
(np. wycieraczką). Należy mieć na uwadze, że 
zabrudzenia takie jak piasek czy małe kamy-
czki, na podłodze mogą działać jak papier 
ścierny i prowadzić do brzydkich zadrapań. Aby 
uchronić drewno przed zadrapaniami należy 
również nóżki krzeseł i mebli wyposażyć w 
filcowe podkładki, natomiast krzesła obrotowe, 
mobilne kontenery itd. muszą być wyposażone 
w miękkie, kółka o standardowej powierzchni 
bieżnej. Na powierzchniach narażonych na 
większe zużycie zalecamy dodatkową ochronę 
w postaci mat ochronnych (np. maty 
poliwęglanowe). 

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

Produkty do pielęgnacji 
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Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

Produkty do pielęgnacji 

3. Czyszczenie po zakończeniu 
prac montażowych 
Świeżo położona podłoga musi być 
wyczyszczona po wszystkich pracach 
montażowych oraz przed pierwszym jej 
użytkowaniem w celu usunięcia zabrudzeń i 
pozostałości kleju, które powstały podczas 
procesu instalacji. 

Po zakończeniu montażu i innych prac 
remontowych podłogę laminowaną 
MEISTER należy wyczyścić za pomocą CC 
Laminate Cleaner*, rozcieńczonym w wodzie 
w proporcji 1:200. W wypadku podłóg 
laminowanych z V-fugą należy się upewnić, że 
nadmiar wilgoci nie osadził się w połączeniach. 

Po zakończeniu montażu i innych prac 
remontowych podłogę nadura MESITER 
należy wyczyścić za pomocą CC Laminate 
Cleaner*, rozcieńczonym w wodzie w proporcji 
1:200.

Po zakończeniu montażu i innych prac 
remontowych podłogę drewnianą Longlife 
MESITER lakierowaną oraz lakierowana na 
wysoki połysk należy wyczyścić za pomocą 
CC Wood and Cork Floor Cleaner*, 
rozcieńczonym w wodzie w proporcji 1:200.

Po zakończeniu montażu i innych prac 
remontowych podłogę drewnianę Longlife 
MEISTER olejowaną UV należy wyczyścić za 
pomocą CC Wood Care for Oiled Floors*, 
rozcieńczonym w wodzie w proporcji 1:200. 

Po zakończeniu montażu i innych prac 
remontowych podłogę drewnianę Longlife I 
Lindura MEISTER naturalnie olejowaną 
należy wyczyścić za pomocą CC Wood Care 
for Oiled Floors*, rozcieńczonym w wodzie w 
proporcji 1:200. Do powierzchni 
komercyjnych i szczególnie mocno 
użytkowanych następnie zaleca się 
zastosowanie CC Premium Care Oil for Wood 
Floors. Olejek ten należy cienko i 
równomiernie rozprowadzić za pomocą 
niepylącej szmatki, a następnie niezwłocznie 
wypolerować używając odpowiedniej 
maszyny polerującej. Pozostałe po 
polerowaniu nadwyżki należy usunąć za 
pomocą chłonnej ścierki. Po wyschnięciu (co 
najmniej 12 godzin) może być ponownie 
użytkowana, a po całkowitym zahartowaniu w 
ciągu 7-10 dni może być również myta 
niewielka ilością wody.

Po zakończeniu montażu i innych prac 
remontowych podłogę korkową MESITER 

lakierowaną  należy wyczyścić używając CC 
Wood and Cork Floor Cleaner*, rozcieńczonym 
w wodzie w proporcji 1:200. 

Po zakończeniu montażu i innych prac 
remontowych podłogę linoleum MEISTER 
należy wyczyścić za pomocą CC PU Cleaner*, 
rozcieńczonym w wodzie w proporcji 1:10. 
Podłogę należy czyścic używając dobrze 
wyciśniętego mopa, a następnie trzeba ją 
zneutralizować przemywając czystą wodą.

Po zakończeniu montażu i innych prac 
remontowych podłogę design MEISTER 
należy wyczyścić za pomocą CC PU Cleaner*, 
rozcieńczonym w wodzie w proporcji 1:10. 
Podłogę należy czyścic używając dobrze 
wyciśniętego mopa, a następnie trzeba ją 
zneutralizować przemywając czystą wodą.

Podłogi przemywa się wodą z odpowiednim 
środkiem czyszczącym za pomocą mopa bez 
włosków.

*Produkty pielęgnacyjne na bazie wody (np. depresji 
polimerowej) oraz CC Elatex Stain Remover mogą 
przenikać przez spojenia między deskami w 
przypadku niewłaściwego przylegania lub niekom-
pletnych połączeń,  co prowadzi do pęcznienia 
materiału nośnego.

4. Codzienna pielęgnacja 
Podłogi laminowane MEISTER  
Do usunięcia codziennych zabrudzeń, 
odkurzanie lub zamiatanie są wystarczające. Do 
standardowego mycia podłogi należy użyć 
produktu CC Laminate Cleaner* 
rozcieńczonego w wodzie w proporcji 1:200. 
Podłogę należy czyścić używając zamoczonej, 
we wcześniej rozcieńczonym produkcie, i 
dobrze wyciśniętej, niepylącej szmatki. Do 
wszelkich plam bądź mocniejszych zabrudzeń 
należy używać CC Elatex Stain Remover* lub 
nierozcieńczonego CC Laminate Cleaner oraz 
nierysującej gąbki. Następnie należy przemyć 
czystą wodą, póki nie zmyją się plamy i 
pozostałości środka czyszczącego. 

Podłoga nadura MEISTER 
Do usunięcia codziennych zabrudzeń, odkurza-
nie lub zamiatanie są wystarczające. Do 
standardowego mycia podłogi należy użyć 
produktu CC Laminate Cleaner* 
rozcieńczonego w wodzie w proporcji 1:200. 
Podłogę należy czyścić używając zamoczonej, 
we wcześniej rozcieńczonym produkcie, i 
dobrze wyciśniętej, niepylącej szmatki. Jeżeli to 
konieczne można użyć szczotki do szorowania.
Do wszelkich plam bądź mocniejszych 
zabrudzeń należy zastosować Wood Floor Deep 
Clean rozcieńczony w wodzie w proporcji 1:1 
do 1:3 i spryskać podłogę (używając spray 
ręczny lub coś podobnego). W zależności od 
uproczywości plam pozostawić dla zmaksyma-
lizowania efektu na kilka minut ale nie dłużej 
niż 5. Następnie wyszczotkować powierzchnię. 
Pozostałości brudu usunąć dobrze wyciśniętą 
szmatką, a całą powierzchnię zneutralizować 
czystą, najlepiej ciepłą wodą, przecierając aż 
wszytkie pozostałości zanieczyszczeń lub 
środka czyszczącego nie zostaną usunięte.  
Ciężkie zabrudzenia lub plamy należy usuwać 
za pomocą CC Elatex Stain Remover* 
(uniwersalny wywabiacz) lub 
nierozcieńczonego CC Laminate Cleaner* albo 
CC Wood Floor Deep Clean* przy użyciu 
nierysującej gąbki. Następnie należy przemyć 
czysta wodą, póki nie zmyją się plamy i 
pozostałości środka czyszczącego. 
Czyszczenie powierzchni komercyjnych: 
czyszczenie powinno się odbywać za pomocą 
odpowiednich maszyn czyszczących lub 
spryskujących z dyskami polerującymi. W tym 
przypadku można zastosować CC Wood Floor 
Deep Clean* rozcieńczony z wodą w proporcji 
1:1. W celu zasięgnięcia informacji prosimy o 
kontakt z naszym biurem obsługi klienta.
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Podłoga drewniana Longlife MEISTER 
lakierowana 
Do usunięcia codziennych zabrudzeń, 
odkurzanie lub zamiatanie są wystarczające. W 
zależności od natężenia i częstotliwości 
zabrudzeń do mycia podłogi należy użyć 
produktu CC Wood and Cork Floor Cleaner* 
rozcieńczonego w wodzie w proporcji 1:200. 
Podłogę należy czyścić używając zamoczonej, 
we wcześniej rozcieńczonym produkcie, i 
dobrze wyciśniętej, niepylącej szmatki. Do 
wszelkich plam bądź mocniejszych zabrudzeń 
należy używać nierozcieńczonego CC Wood 
and Cork Floor Cleaner* i nierysującej gąbki. 
Następnie należy przemyć czystą wodą, póki 
nie zmyją się zupełnie plamy i pozostałości 
środka czyszczącego. Wyjątkowo uproczywe 
plamy można usunąć za pomocą CC Wood 
Floor Deep Clean.
Do odświeżania podłogi zalecamy sotosować 
CC Wood and Cork Floor Polish mat w celu 
zachowania najwyższej jakości oraz redukcji 
pierwszych objawów użytkowania. Na 
obszarach narażonych na większe zużycie i 
zabrudzenia najpierw należy podłogę 
dokładnie oczyścić za pomocą 
nierozcieńczonego środka CC Wood Floor 
Deep Clean oraz fibry do ścierania. Gdy 
podłoga wyschnie należy na nią nanieść 
cienko i równomiernie nierozcieńczony 
CC-H2Oil* za pomocą niepylącego mopa. 
Podłogę należy zostawić do wyschnięcia na co 
najmniej 12 godzin.
Jak wyżej wspomniano dokładne oczyszczanie 
należy przeprowadzić za pomocą 
nierozcieńczonego CC Wood Floor Deep 
Clean*. Preparat należy rozprowadzić na 
powierzchni, a następnie zmyć wszelkie 
pozostałości produktu. Należy się upewnić, że 
nie powstały żadne kałuże. Do większych 
powierzchni należy użyć maszyny jednotar-
czowej. Następnie niezwłocznie zetrzeć 
wszelką brudną wodę za pomocą suchej, 
chłonnej ścierki, a później przetrzeć zwilżoną 
szmatką. Jeżeli to możliwe należy sprzątać we 
dwie osoby, tak aby jedna czyściła podłogę, a 
druga natychmiast usuwała pozostałą brudną 
wodę.

Uwaga: Podłoga drewniana Longlife 
MEISTER lakierowana na wysoki połysk
W wypadku pierwszych oznak zużycia 
odświeżenie podłogi za pomoca odpowiednich 
środków jest możliwe. Jednakże produkty te 
będą miały wpływ na wygląd błyszczącej 
powierzchni. 

Podłoga drewniana Longlife MEISTER 
olejowana UV
Do usunięcia codziennych zabrudzeń, odkurza-
nie lub zamiatanie są wystarczające. Do 
standardowego mycia podłogi należy użyć 
produktu CC Wood i Cork Floor
Cleaner* rozcieńczonego w wodzie w proporcji 
1:200. Podłogę należy czyścić używając 
zamoczonej, we wcześniej rozcieńczonym 
produkcie, i dobrze wyciśniętej szmatki. 
Podłoga jest czyszczona i pielęgnowana za 
jednym zamachem. Regularne polerowanie 
podłogi podnosi jej wytrzymałość i jest 
szczególnie zalecane w przypadku powie-
rzchni narażonych na cięższe zabrudzenia.  
Do odświeżania podłogi zalecamy sotosować 
CC-H2Oil* w celu zachowania najwyższej 
jakości oraz redukcji pierwszych objawów 
użytkowania. Do powierzchni narażonych na 
standardowe zabrudzenia należy stosować 
produkt CC Wood Care for Oiled Floors* 
rozcieńczony w wodzie w proporcji 1:200 oraz 
fibry do ścierania. Natomiast w przypadku 
powierzchni narażonych na cięższe zabrudze-
nia oraz rosnące zużycie najpierw należy 
podłogę dokładnie oczyścić za pomocą środka 
CC Wood Floor Deep Clean* rozcieńczonego w 
wodzie w proporcji od 1:1 do 1:3 oraz fibry do 
ścierania. Gdy podłoga wyschnie należy na nią 
nanieść cienko i równomiernie 
nierozcieńczony CC-H2Oil* H2Oil za pomocą 
niepylącego mopa. Podłogę należy zostawić 
do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin.
Jak wyżej wspomniano dokładne oczyszczanie 
należy przeprowadzić za pomocą 
rozcieńczonego w wodzie w stosunku 1:1 lub 
1:3 CC Wood Floor Deep Clean*. Tak przygo-
towany roztwór należy rozprowadzić na 
powierzchni, a następnie zmyć wszelkie 
pozostałości produktu po przez szorowanie. 
Należy się upewnić, że nie powstały żadne 
kałuże. Do większych powierzchni należy użyć 
maszyny jednotarczowej. Następnie 
niezwłocznie zetrzeć wszelką brudną wodę za 
pomocą suchej, chłonnej ścierki, a później 
przetrzeć zwilżona szmatką. Jeżeli to możliwe 
należy sprzątać we dwie osoby, tak aby jedna 
czyściła podłogę, a druga natychmiast 
usuwała pozostałą brudną wodę.

Podłogi drewniane Longlife i Lindura 
MEISTER naturalnie olejowane
Do usunięcia codziennych zabrudzeń, odkurza-
nie lub zamiatanie są wystarczające. Do 
standardowego mycia podłogi należy użyć 
produktu CC Wood Care for Oiled Floors* 
rozcieńczonego w wodzie w proporcj 1:200. 
Podłogę należy czyścić używając zamoczonej, 
we wcześniej rozcieńczonym produkcie, i 
dobrze wyciśniętej szmatki. Podłoga jest 
czyszczona i pielęgnowana za jednym 
zamachem. Regularne polerowanie podłogi 
podnosi jej wytrzymałość i jest szczególnie 
zalecane w przypadku powierzchni 
narażonych na cięższe zabrudzenia.  
Do odświeżania podłogi zalecamy sotosować 
CC-H2Oil* w celu zachowania najwyższej 
jakości oraz redukcji pierwszych objawów 
użytkowania. Do powierzchni narażonych na 
standardowe zabrudzenia należy stosować 
produkt  CC Wood Care for Oiled Floors* 
rozcieńczony w wodzie w proporcji 1:200 oraz 
fibry do ścierania. Natomiast w przypadku 
powierzchni narażonych na cięższe zabrudze-
nia oraz rosnące zużycie najpierw należy 
podłogę dokładnie oczyścić za pomocą środka 
CC Wood Floor Deep Clean* rozcieńczonego w 
wodzie w proporcji od 1:1 do 1:3 oraz fibry do 
ścierania. Gdy podłoga wyschnie należy na nią 
nanieść cienko i równomiernie 
nierozcieńczony CC-H2Oil* H2Oil za pomocą 
niepylącego mopa. Podłogę należy zostawić 
do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin.
Jak wyżej wspomniano dokładne oczyszczanie 
należy przeprowadzić za pomocą 
rozcieńczonego w wodzie w stosunku 1:1 lub 
1:3 CC Wood Floor Deep Clean*. Tak przygo-
towany roztwór należy rozprowadzić na 
powierzchni, a następnie zmyć wszelkie 
pozostałości produktu po przez szorowanie. 
Należy się upewnić, że nie powstały żadne 
kałuże. Do większych powierzchni należy użyć 
maszyny jednotarczowej. Następnie 
niezwłocznie zetrzeć wszelką brudną wodę za 
pomocą suchej, chłonnej ścierki, a później 
przetrzeć zwilżona szmatką. Jeżeli to możliwe 
należy sprzątać we dwie osoby, tak aby jedna 
czyściła podłogę, a druga natychmiast 
usuwała pozostałą brudną wodę.
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Podłogi drewniane Longlife i Lindura 
MEISTER naturalnie olejowane na 
powierzchniach narażonych na większe 
zużycie lub w przestrzeniach 
komercyjnych Do takich powierzchni zaleca 
się odświeżanie bądź ponowne olejowanie 
całej powierzchni za pomocą CC Premium 
Care Oil, jeżeli podłoga zaczyna wyglądać 
nieestetycznie (ekstremalne zabrudzenia, 
utrata koloru itd.). Najpierw podłoga musi być 
dokładnie oczyszczona za pomocą CC Wood 
Floor Deep Clean (rozcieńczonym w wodzie w 
proporcji 1:1 lub 1:3). 
Po całkowitym wyschnięciu podłogi, należy 
nałożyć cienką i równa warstwę CC Premium 
Care Oil za pomocą niepylącej szmatki, a 
następnie dokładnie całą powierzchnię 
wypolerować odpowiednią gąbką i maszyną 
jednotarczową. Wszelkie pozostałości należy 
usunąć suchą ścierką. Po wypolerowaniu 
podłoga powinna posiadać jedwabisty, 
matowy wygląd. Po wyschnięciu (co najmniej 
12 godzin) podłoga może być użytkowana, a 
po całkowitym stwardnieniu, po 7-10 dniach 
podłogę można ponownie czyści.

Produkty Osmo mogą być używane zarówno 
do czyszczenia jak i pielęgnacji naturalnie 
olejowanych podłóg drewnianych Longlife 
Meister. Do regularnego czyszczeni i 
pielęgnacji zalecamy Osmo Wisch-Fix 
rozcieńczony w wodzie. Podłoga powinna być 
myta lekko zwilżonym mopem. Przy regular-
nym stosowaniu podłoga powinna być bardziej 
odporna na zabrudzenia i ślady użytkowania. 
Do usuwania cięższych zabrudzeń oraz 
okazjonalnego odświeżania czy konserwacji 
zaleca się stosowanie Osmo Wax Care and 
Cleaning Agent. 
Najpierw podłoga musi być dokładnie 
wyczyszczona za pomocą Osmo-Wisch-Fix. 
Wszelki pozostałości w postaci brudnej wody 
muszą być natychmiast usunięte suchym 
mopem. Następnie należy równomiernie i 
cienko nałożyć Osmo Wax Care and Cleaning 
Agent za pomocą niepylącej szmatki. Do 
dużych powierzchni należy użyć maszyny 
jednotarczowej, natychmiast usuwając wszelki 
pozostałości za pomocą suchej szmatki. Po 
wyschnięciu powierzchnia może być wypole-
rowana, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Przy 
większych śladach zużycia bądź do renowacji 
dodatkowo należy zastosować Osmo Hard 
Wax Oil 3062 matt.

Podłoga korkowa MEISTER lakierowana
Jeżeli to możliwe codzienne czyszczenie 
powinno się odbywać na sucho (np. odkurzanie, 
zamiatanie). W zależności od częstotliwości i 
poziomu zabrudzeń można stosować do 
czyszczenie CC Wood and Cork Floor Cleaner* 
rozcieńczonym w wodzie w proporcji 1:200. 
Podłogę należy czyścić używając zamoczonej, 
we wcześniej rozcieńczonym produkcie, i 
dobrze wyciśniętej szmatki. Do wszelkich plam 
bądź mocniejszych zabrudzeń należy używać 
nierozcieńczonego CC Wood and Cork Floor 
Cleaner* oraz nierysującej gąbki. Następnie 
należy przemyć czystą wodą, póki nie zmyją się 
plamy i pozostałości środka czyszczącego. W 
przypadku przestrzeni narażonych na większe 
zabrudzenia należy zastosować 
nierozcieńczony CC Wood and Cork Floor Polish 
mat nakładając cienką i równomierną warstwę 
na wcześniej oczyszczoną podłogę 
(nierozcieńczonym CC Wood Floor Deep Clean), 
za pomocą niepylącej szmatki.

Podoga linoleum MEISTER
Swobodnie leżący pył czy kurz można usuwać 
odkurzaczem lub zamieść. W zależności od 
częstotliwości i poziomu zabrudzeń,  wszelkie 
zanieczyszczenia podłogi można usuwać za 
pomocą CC PU Cleaner*, rozcieńczonym w 
wodzie w proporcji 1:200. Podłogę należy 
czyścić używając zamoczonej, we wcześniej 
rozcieńczonym produkcie, i dobrze wyciśniętej 
szmatki. Do bardziej uciążliwych zabrudzeń 
bądź śladów obcasów należy stosować 
nierozcieńczony CC PU Cleaner* oraz szmatkę 
lub nierysującą gąbkę. Następnie należy 
przemyć podłogę czystą wodą. Gruntowne 
czyszczenie powierzchni jest zalecane przy 
szczególnie trudnych zabrudzeniach oraz przed 
renowacją w przypadku widocznych śladów 
zużycia. W tym celu należy równomiernie 
rozpylić nierozcieńczony CC Deep Clean* i dla 
uzyskania lepszego efektu pozostawić na 
chwilę na powierzchni (max. 5 minut), nastep-
nie wyszorować ostrą gąbką lub szczotką. 
Wszelkie pozostałości zabrudzeń, bądź środka 
czyszczącego należy usunąć zamoczoną w 
czystej wodzie, dobrze wyciśniętą szmatką. 

Uwaga: Jeżeli podłoga nie będzie poddawana 
renowacji po gruntownym czyszczeniu należy 
zastosowac jedynie szczotkę do szorowania 
zamiast ostrej gąbki. 

Jeżeli powierzchnia zaczyna wyglądać 
nieestetycznie w wyniku długiego lub 
intensywnego użytkowania, można ją 
odświerzyć po ówczesnym gruntownym 
czyszczeniu (CC Deep Clean*). 
Aby to zrobić należy zastosować 
nierozcieńczony CC Floor Mat* nakładając go 
cienką i równą warstwą wzdłuż powierzchni za 
pomocą niepylącego mopa, zamoczonego w 
czystej wodzie i dokładnie wyciśniętego. Kiedy 
ochronny film wyschnie na tyle aby po nim 
chodzić (po około 45 min) należy nanieść 
kolejną warstwę w przeciwnym kierunku. 
Zużycie: 750ml na około. 25 – 35m2 aplikacji.
Jeżeli z biegiem czasu ochronny film się zetrze 
można go nanieś kolejny raz po uprzednim 
gruntownym wyczyszczeniu podłogi za pomocą 
CC Deep Clean*.

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
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Podłoga design MEISTER
Swobodnie leżący pył czy kurz można usuwać 
odkurzaczem lub zamieść. W zależności od 
częstotliwości i poziomu zabrudzeń,  wszelkie 
zanieczyszczenia podłogi można usuwać za 
pomocą CC PU Cleaner*, rozcieńczonym w 
wodzie w proporcji 1:200. Podłogę należy 
czyścić używając zamoczonej, we wcześniej 
rozcieńczonym produkcie, i dobrze wyciśniętej 
szmatki. Do bardziej uciążliwych zabrudzeń 
bądź śladów obcasów należy stosować 
nierozcieńczony CC PU Cleaner* oraz szmatkę 
lub nierysującą gąbkę. Następnie należy 
przemyć podłogę czystą wodą. Gruntowne 
czyszczenie powierzchni jest zalecane przy 
szczególnie trudnych zabrudzeniach oraz przed 
renowacją w przypadku widocznych śladów 
zużycia. W tym celu należy równomiernie 
rozpylić nierozcieńczony CC Deep Clean* i dla 
uzyskania lepszego efektu pozostawić na 
chwilę na powierzchni (max. 5 minut), 
następnie wyszorować ostrą gąbką lub 
szczotką. Wszelkie pozostałości zabrudzeń, 
bądź środka czyszczącego należy usunąć 
zamoczoną w czystej wodzie, dobrze 
wyciśniętą szmatką. 

Uwaga: Jeżeli podłoga nie będzie poddawana 
renowacji po gruntownym czyszczeniu należy 
zastosowac jedynie szczotkę do szorowania 
zamiast ostrej gąbki. 
 
Jeżeli powierzchnia zaczyna wyglądać 
nieestetycznie w wyniku długiego lub 
intensywnego użytkowania, można ją 
odświerzyć po ówczesnym gruntownym 
czyszczeniu (CC Deep Clean)*. 
Aby to zrobić należy zastosować 
nierozcieńczony CC Floor Mat* nakładając go 
cienką i równą warstwą wzdłuż powierzchni za 
pomocą niepylącego mopa, zamoczonego w 
czystej wodzie i dokładnie wyciśniętego. Kiedy 
ochronny film wyschnie na tyle aby po nim 
chodzić (po około 45 min) należy nanieść 
kolejną warstwę w przeciwnym kierunku. 
Zużycie: 750ml na około. 25 – 35m2 aplikacji.
Jeżeli z biegiem czasu ochronny film się zetrze 
można go nanieś kolejny raz po uprzednim 
gruntownym wyczyszczeniu podłogi za pomocą 
CC Deep Clean*.

5. Ogólne informacje dotyczące 
czyszczenia i pielęgnacji
Nigdy nie należy pozostawiać podłóg MEISTER 
na długo mokrymi bądź wilgotnymi. Jeżeli 
tylko to możliwe należy starać się czyścić 
podłogi na sucho (szczotką, odkurzaczem, 
suchym mopem) lub zwilżoną w czystej 
wodzie (dobrze wyciśniętą) szmatką, nie 
pozostawiając żadnych „kałuż” na powierzchni. 
Podłóg nie należy czyścić parowo, żadnymi 
mleczkami do czyszczenia ani proszkami 
do szorowania ponieważ te środki mogą 
zaszkodzić powierzchni. Należy stosować 
jedynie odpowiednie środki. Problematyczne 
plamy z podłóg laminowanych, nadura i podłóg 
drewnianych lakierowanych można usunąć za 
pomocą CC Elatex Stain Remover (uniwersalny 
wywabiacz plam).
Należy pamiętać, że przy usuwaniu trudnych 
plam, przy dużym nacisku można zwiększyć 
połysk powierzchni podłóg laminowanych 
i nadura Z tego powodu należy najpierw 
wypróbować tę technikę w niewidocznym 
miejscu lub na pozostałych po instalacji 
kawałkach desek.

* Produkty pielęgnacyjne na bazie wody (np. depresji 
polimerowej) oraz CC Elatex Stain Remover mogą 
przenikać przez spojenia między deskami w przy-
padku niewłaściwego przylegania lub niekomplet-
nych połączeń,  co prowadzi do pęcznienia materiału 
nośnego.
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I. Gwarancja obejmuje: MeisterWerke Schulte 
GmbH, Johannes- Schulte-Allee 5, 59602 
Rüthen-Meiste, udziela gwarancji ponad i poza 
ustawowymi prawami w ramach § 437 Kodeksu 
Cywilnego Niemiec (wymiana, unieważnienie 
umowy, obniżenie ceny sprzedaży i rekompen-
sata) w ramach następujących warunków 
gwarancyjnych. Przy potrójnej warstwie 
parkietu (warstwa wierzchnia ze szlachet-
nego drewna, warstwa środkowa, warstwa 
podkładowa), szczególna trwałość parkietu 
jest uzyskiwana poprzez zastosowanie spec-
jalnej warstwy środkowej, wykonanej z płyty z 
włókien drzewnych o wysokiej gęstości (HDF). 
Dlatego też, MeisterWerke udziela gwarancji 
na wytrzymałość struktury trójwarstwowego 
produktu w odniesieniu do klejenia indywidual-
nych warstw, z zastrzeżeniem, że produkt jest 
używany dla celów, dla których jest przezna-
czony, w obszarach mieszkalnych. Gwarancja 
nie obejmuje wszelkich uszkodzeń spowo-
dowanych przez nieprawidłowe traktowanie 
lub użytkowanie. W szczególności wszelkie 
obciążenie lub używanie podłogi w celach, dla
których nie była zaprojektowana, uszkodze-
nia mechaniczne spowodowane przez meble, 
zwierzęta domowe itd., takie, jak na przykład,
wygryzienia i zadrapania. Widoczne uszkodze-
nia takie, jak złącza, zmiany koloru spowodow-
ane wystawieniem na światło i deformacja po-
jedynczych desek spowodowane sezonowymi 
warunkami klimatycznymi w pomieszczeniu, 
również nie są objęte gwarancją. Nie są także 
objęte uszkodzenia będące wynikiem dostania 
się insektów, nieprawidłową obsługą, czyszc-
zeniem lub konserwacją powierzchni i powle-
kaniem powierzchni, szczególnie uszkodzenia 
chemiczne oraz uszkodzenia powstałe przez 
penetrację wilgoci. Gwarancja ma zastosow-
anie wyłącznie do produktów pierwszego ga-
tunku i użytkowania w prywatnych obszarach 
mieszkalnych, podlegających normalnemu
używaniu, z wyłączeniem pomieszczeń wilgot-
nych, takich, jak łazienki czy sauny. Gwarancja 
ma zastosowanie wyłącznie do produktów, 
które zostały zakupione i zamontowane w ra-
mach Unii Europejskiej. 

II. Okres gwarancji: Okres gwarancji na 
podłogi parkietowe MEISTER wynosi 35 lat od 
daty zakupu. 

III. Warunki gwarancji: Podłoga musi zostać 
zamontowana zgodnie z instrukcjami in-
stalacji załączonymi w co trzecim opakow-
aniu produktu, w dozwolonych obszarach 
użytkowania, wymienionych w instrukcji. W 
szczególności, musi być przestrzegana in-
formacja zamieszczona w instrukcjach in-
stalacji, dotycząca sprawdzenia wilgotności 
podłoży oraz instalacji przy ogrzewaniu 
podpodłogowym. Przed montażem, materiał 
musi zostać sprawdzony, czy nie posiada 
wad materiałowych lub uszkodzeń. Podłoga 
musi również być konserwowana i czyszc-
zona zgodnie z instrukcjami o pielęgnacji, 
załączonymi do produktu. Jeżeli brakuje tych 
instrukcji o pielęgnacji, lub są one niekopletne, 
reklamujący zobowiązany jest do zażądania tej 
informacji od detalicznego sprzedawcy spec-
jalisty, lub bezpośrednio z MeisterWerke, za-
nim przystąpi do montażu podłogi. Dodatkowo 
należy zauważyć, że pokryciem jest warstwa 
ochronna dla używanej drewnianej warstwy 
pod nią i podlega ona normalnemu zużyciu. 
Dlatego, zużycie tego pokrycia powierzchni 
nie jest objęte gwarancją. Jeżeli pojawią się 
oznaki zużycia, powierzchnia ta musi zostać w 
odpowiednim czasie odnowiona, prawidłowo 
do żądanego zakresu, przez specjalistyczna 
firmę. Dlatego gwarancja nie zostaje rozszer-
zona o szkody, które wynikają z niewłaściwej 
instalacji, czyszczenia lub pielęgnacji, jak też 
opóźnionej, nieprawidłowej naprawy powłoki 
powierzchni. 

IV. Składanie reklamacji gwarancyjnej: 
Wszelkie reklamacje muszą być składane na 
piśmie, z załączeniem oryginalnej faktury 
od sprzedawcy detalicznego, specjalisty, 
która służy za świadectwo gwarancji. Jeżeli 
niemożliwe jest przedstawienie oryginału fak-
tury detalicznej, wszelkie reklamacje gwaran-
cyjne są wykluczone. Kiedy MeisterWerke 
otrzyma reklamację, musi powiadomić klienta 
w ciągu czterech tygodni, czy reklamacja 
gwarancyjna zostaje uznana. Jeżeli w tym 
okresie nie przyjdzie żadne powiadomienie, 
reklamacja gwarancyjna uważana jest za 
odrzuconą. Podczas tego okresu Meister-
Werke, lub zatrudniona przez niego osoba 
trzecia, musi otrzymać w danym miejscu 
dostęp do produktu, który jest przedmiotem 
reklamacji, aby zbadać skargę. 

V. Zakres gwarancji: Kiedy zostaje uznana re-
klamacja gwarancyjna, MeisterWerke, według 
swojej decyzji, dokona reperacji wadliwego
elementu podłogi lub zamiennie, dokona wy-
miany materiału na takiej samej jakości oraz, 
jeżeli to możliwe, z tego samego zakresu, w 
całym pomieszczeniu, gdzie zaistniał problem.
Klient może bezpłatnie odebrać wymi-
enny materiał z oryginalnych zapasów 
sprzedażowych, w ilości podanej w oryginale 
faktury, z wyłączeniem wszelkich dalszych re-
klamacji ponad to i poza tym, włącznie, lecz 
bez ograniczenia do reklamacji o odszkodow-
anie za usunięcie lub montaż podłogi, albo 
skód, które powstały w konsekwencji innych, 
niż sam dostarczony produkt. 

VI. Ograniczenie gwarancji: Okres gwarancji 
nie zostaje rozszerzony o okres reklamacji. 
Skargi w ramach reklamacji tracą ważność 
sześć miesięcy od daty otrzymania przez 
MeisterWerke pisemnej reklamacji klienta 
(patrz IV), ale nie wcześniej, niż termin okresu 
gwarancji.

Warunki gwarancji

Gwarancja MeisterWerke Longlife na podłogi drewniane
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I. Realizacja gwarancji: MeisterWerke 
Schulte GmbH, Johannes-Schulte-Allee 5, 
59602 Rüthen-Meiste, udziela gwarancji, 
ponad i poza ustawowe prawa § 437 
niemieckiego kodeksu cywilnego (wymiana, 
unieważnienie umowy, obniżenie ceny 
zakupu i odszkodowanie), w ramach 
następujących warunków gwarancyjnych. 
MeisterWerke udziela gwarancji na trwałość 
wielowarstwowej struktury w odniesieniu 
do sprasowywania i łączenia pojedynczych 
warstw ze sobą. Gwarancja nie obejmuje 
wszelkich uszkodzeń spowodowanych 
przez nieprawidłowe traktowanie lub 
użytkowanie. W szczególności wszelkie 
obciążenie lub używanie podłogi w celach, 
dla których nie była zaprojektowana, 
uszkodzenia mechaniczne spowodowane 
przez meble, zwierzęta domowe itd., takie, 
jak na przykład, wygryzienia i zadrapania. 
Widoczne uszkodzenia takie, jak złącza, 
zmiany koloru spowodowane wystawieniem 
na światło i deformacja pojedynczych desek 
spowodowane sezonowymi warunkami 
klimatycznymi w pomieszczeniu, również 
nie są objęte gwarancją. Nie są także objęte 
uszkodzenia będące wynikiem dostania 
się insektów, nieprawidłową obsługą, 
czyszczeniem lub konserwacją powierzchni
i powlekaniem powierzchni, szczególnie 
uszkodzenia chemiczne oraz uszkodzenia 
powstałe przez penetrację wilgoci. Gwarancja 
ma zastosowanie wyłącznie do produktów 
pierwszego gatunku i użytkowania w 
prywatnych obszarach mieszkalnych, 
podlegających normalnemu używaniu, z 
wyłączeniem pomieszczeń wilgotnych, 
takich, jak łazienki czy sauny. Gwarancja ma 
zastosowanie wyłącznie do produktów, które 
zostały zakupione i zamontowane w ramach 
Unii Europejskiej. 

II.Okres gwarancji: Okres gwarancji jest 
zgodny z czasem gwarancji określonym 
indywidualnie dla każdego produktu i dla 
konkretnego rodzaju opisanego użytkowania. 

III. Warunki gwarancji: Podłoga musi być 
montowana zgodnie z instrukcją montażu
załączoną w co trzecim opakowaniu 
produktu, w dopuszczalnych obszarach
wykorzystania określonych (wyszczególnio-
nych) w ramach instrukcji. W szczególności,
muszą być przestrzegane informacje w 
instrukcji montażu dotyczące sprawdzenia
wilgotności podłoża i instalacji na podłodze z 
ogrzewaniem podłogowym. Materiał
przed montażem musi być sprawdzony pod 
kątem ewentualnych wad materiałowych
lub uszkodzeń. Podłoga musi być również 
utrzymana i czyszczona zgodnie z instrukcją
pielęgnacji załączoną z produktem. Jeśli 
brakuje instrukcji instalacji i pielęgnacji i/lub
są niekompletne, klient jest zobowiązany 
do żądania takich materiałów od specjal-
izowanego sprzedawcy lub bezpośrednio 
od MeisterWerke przed montażem podłogi. 
Dodatkowo należy zauważyć, że pokryciem 
jest warstwa ochronna dla używanej 
drewnianej warstwy pod nią i podlega ona 
normalnemu zużyciu. Dlatego, zużycie 
tego pokrycia powierzchni nie jest objęte 
gwarancją. Jeżeli pojawią się oznaki zużycia, 
powierzchnia ta musi zostać w odpowiednim 
czasie odnowiona, prawidłowo do żądanego 
zakresu, przez specjalistyczna firmę. 
Dlatego gwarancja nie zostaje rozszerzona 
o szkody, które wynikają z niewłaściwej 
instalacji, czyszczenia lub pielęgnacji, jak też 
opóźnionej, nieprawidłowej naprawy powłoki 
powierzchni.

IV. Zgłaszanie reklamacji: Wszelkie 
reklamacje należy składać na piśmie wraz
z oryginałem faktury specjalizowanego 
sprzedawcy, która służy jako potwierdzenie
gwarancji. Jeśli nie jest możliwe przedstawie-
nie oryginalnej faktury sprzedawcy,
jakiekolwiek roszczenie z tytułu gwarancji 
jest wykluczone. Gdy wniosek wpłynie
do MeisterWerke, klient musi zostać 
powiadomiony w ciągu czterech tygodni czy
reklamacja została uznana. Jeśli nie dokonano 

zgłoszenia w tym okresie, roszczenie 
gwarancyjne uznaje się za odrzucone. 
Podczas tego okresu, MeisterWerke lub 
osoba trzecia zatrudniona przez nich musi 
mieć zapewniony dostęp do produktu, który
jest przedmiotem skargi na miejscu w celu 
zbadania roszczenia. 

V. Zakres gwarancji: Gdy reklamacja 
zostanie uznana, MeisterWerke we własnym
zakresie naprawi wadliwy element 
podłogowy lub ewentualnie dostarczy 
materiał zastępczy o takiej samej jakości, jeśli 
to możliwe, w tym samym zakresie dla całego 
pomieszczenia, w którym wystąpił problem. 
Klient może odebrać materiał zastępczy 
bezpłatnie z pierwotnego punktu sprzedaży 
widniejącego na oryginalnej fakturze zakupu, 
wyłączając jakiekolwiek dalsze roszczenia 
ponad wymienione, włączając ale nie 
ograniczając się do roszczeń odszkodowaw-
czych do usunięcia lub montażu podłogi lub 
innych szkód wynikłych a nie związanych z 
samym dostarczonym produktem. 

VI. Ograniczenie gwarancji: Okres 
gwarancyjny nie ulega przedłużeniu o 
reklamację. Roszczenia z tytułu reklamacji 
wygasają sześć miesięcy od daty potwi-
erdzenia przez MeisterWerke pisemnej 
reklamacji klienta (patrz IV) ale nie wcześniej 
niż wygaśnięcie okresu gwarancji.

Warunki gwarancji

Gwarancja MeisterWerke na podłogi drewniane Lindura
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I. Realizacja gwarancji: MeisterWerke 
Schulte GmbH, Johannes-Schulte-Allee 5, 
59602 Rüthen-Meiste, udziela gwarancji 
ponad i poza ustawowymi prawami w 
ramach § 437 Kodeksu Cywilnego Niemiec 
(wymiana, unieważnienie umowy, obniżenie 
ceny sprzedaży i rekompensata) w ramach 
następujących warunków gwarancyjnych. 
MeisterWerke udziela gwarancji na 
poprawność połączenia trzech warstw w 
strukturze produktu, z zastrzeżeniem, że 
produkt jest używany dla celów, dla których 
jest przeznaczony, w obszarach mieszkalnych. 
Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzeń 
spowodowanych przez nieprawidłowe trak-
towanie lub użytkowanie. W szczególności 
wszelkie obciążenie lub używanie podłogi w 
celach, dla których nie była zaprojektowana, 
uszkodzenia mechaniczne spowodowane 
przez meble, zwierzęta domowe itd., takie, 
jak na przykład, wygryzienia i zadrapania. 
Widoczne uszkodzenia takie, jak złącza, 
zmiany koloru spowodowane wystawieniem 
na światło i deformacja pojedynczych desek 
spowodowane sezonowymi warunkami 
klimatycz¬nymi w pomieszczeniu, również 
nie są objęte gwarancją. Nie są także objęte 
uszkodzenia będące wynikiem dostania się 
insektów, nieprawidłową obsługą, czyszc-
zeniem lub konserwacją powierzchni i powle-
kaniem powierzchni, szczególnie uszkodzenia 
chemiczne oraz uszkodzenia powstałe przez 
penetrację wilgoci. Gwarancja ma zastoso-
wanie wyłącznie do produktów pierwsze-
go gatunku i użytkowania w prywatnych 
obszarach mieszkalnych, podlegających 
normalnemu używaniu, z wyłączeniem 
pomieszczeń wilgotnych, takich, jak łazienki 
czy sauny. Gwarancja ma zastosowanie 
wyłącznie do produktów, które zostały zaku-
pione i zamontowane w ramach Unii Europe-
jskiej.

II. Okres gwarancji: : Okres gwarancji na 
produkty KC 400 S podłogi korkowej oraz 
produkty LIC 400 S i LIB 400 S podłogi z 
linoleum wynosi 10 lat od daty zakupu.

III. Warunki gwarancji: Podłoga musi zostać 
zamontowana zgodnie z instrukcjami in-
stalacji załączonymi w co trzecim opakow-
aniu produktu, w dozwolonych obszarach 
użytkowania, wymienionych w instrukcji. W 
szczególności, musi być przestrzegana in-
formacja zamieszczona w instrukcjach in-
stalacji, dotycząca sprawdzenia wilgotności 
podłoży oraz instalacji przy ogrzewaniu 
podpodłogowym. Przed montażem, materiał 
musi zostać sprawdzony, czy nie posiada 
wad materiałowych lub uszkodzeń. Podłoga 
musi również być konserwowana i czyszc-
zona zgodnie z instrukcjami o pielęgnacji, 
załączonymi do produktu. Jeżeli brakuje 
tych instrukcji o pielęgnacji, lub są one nie-
kompletne, reklamujący zobowiązany jest 
do zażądania tej informacji od detalicznego 
sprzedawcy specjalisty, lub bezpośrednio z 
MeisterWerke, zanim przystąpi do montażu 
podłogi. Dodatkowo należy zauważyć, 
że pokryciem jest warstwa ochronna dla 
używanej drewnianej korkowej warstwy lub 
linoleum pod nią i podlega ona normalne-
mu zużyciu. Dlatego, zużycie tego pokrycia 
powierzchni nie jest objęte gwarancją. Jeżeli 
pojawią się oznaki zużycia, powierzchnia ta 
musi zostać w odpowiednim czasie odnow-
iona, prawidłowo do żądanego zakresu, przez 
specjalistyczna firmę. Dlatego gwarancja nie 
zostaje rozszerzona o szkody, które wynikają 
z niewłaściwej instalacji, czyszczenia lub 
pielęgnacji, jak też opóźnionej, nieprawidłowej 
naprawy powłoki powierzchni..

IV. Zgłaszanie reklamacji: Wszelkie re-
klamacje muszą być składane na piśmie, z 

załączeniem oryginalnej faktury od sprzedaw-
cy detalicznego, specjalisty, która służy za 
świadectwo gwarancji. Jeżeli niemożliwe 
jest przedstawienie oryginału faktury detal-
icznej, wszelkie reklamacje gwarancyjne są 
wykluczone. Kiedy MeisterWerke otrzyma 
reklamację, musi powiadomić klienta w ciągu 
czterech tygodni, czy reklamacja gwarancyj-
na zostaje uznana. Jeżeli w tym okresie nie 
przyjdzie żadne powiadomienie, reklamacja 
gwarancyjna uważana jest za odrzuconą. 
Podczas tego okresu MeisterWerke, lub za-
trudniona przez niego osoba trzecia, musi 
otrzymać w danym miejscu dostęp do 
produktu, który jest przedmiotem reklamacji, 
aby zbadać skargę.

V. Zakres gwarancji:
Kiedy zostaje uznana reklamacja gwaran-
cyjna, MeisterWerke, według swojej decyzji, 
dokona naprawa wadliwego elementu podłogi 
lub zamiennie, dokona wymiany materiału na 
takiej samej jakości oraz, jeżeli to możliwe, 
z tego samego zakresu, w całym pomieszc-
zeniu, gdzie zaistniał problem. Klient może 
bezpłatnie odebrać wymienny materiał z orygi-
nalnych zapasów sprzedażowych, w ilości 
podanej w oryginale faktury, z wyłączeniem 
wszelkich dalszych reklamacji ponad to i poza 
tym, włącznie, lecz bez ograniczenia do re-
klamacji o odszkodowanie za usunięcie lub 
montaż podłogi, albo szkód, które powstały 
w konsekwencji innych, niż sam dostarczony 
produkt.

VI. Ograniczenie gwarancji: Okres gwarancji 
nie zostaje rozszerzony o okres reklamacji. 
Skargi w ramach reklamacji tracą ważność 
sześć miesięcy od daty otrzymania przez 
MeisterWerke pisemnej reklamacji klienta 
(patrz IV), ale nie wcześniej, niż termin okresu 
gwarancji.

Warunki gwarancji

Gwarancja MeisterWerke na podłogi korkowe i linoleum
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I. Realizacja gwarancji: MeisterWerke 
Schulte GmbH, Johannes- Schulte-Allee 5, 
59602 Rüthen-Meiste, udziela gwarancji, 
ponad i poza ustawowe prawa § 437 nie-
mieckiego kodeksu cywilnego (wymiana, 
unieważnienie umowy, obniżenie ceny zakupu 
i odszkodowanie), że warstwy dekoracyjne na 
zakupionych produktach nie ulegną starciu w 
okresie przewidzianym w gwarancji dostarc-
zonego produktu a produkt będzie stosowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami 
określonymi w gwarancji. Każdy obszar, na 
którym warstwa dekoracyjna została usunięta 
do warstwy podkładowej na przestrzeni 1 
cm2 jest traktowane jako zużyte, chociaż 
ślady zużycia na krawędzi pojedynczego 
elementu podłogi nie są objęte gwarancją. 
Jakiekolwiek obciążenia na podłogę niez-
godne z jej przeznaczeniem, uszkodzenia 
mechaniczne i nieprzestrzeganie instrukcji 
obsługi (użytkowania) MeisterWerke dla 
danej podłogi wykluczają roszczenia z tytułu 
gwarancji. Gwarancja odnosi się wyłącznie 
do produktów pierwszego gatunku i stoso-
wania w pomieszczeniach prywatnych lub 
przestrzeniach biurowych (komercyjnych) w 
zależności od określonej klasy ścieralności, 
z wyjątkiem pomieszczeń wilgotnych, jak 
łazienki i sauny. Gwarancja ma zastosowanie 
tylko do produktów, które zostały zakupione i 
ułożone na obszarze Unii Europejskiej.

II. Okres gwarancji: Okres gwarancji jest 
zgodny z czasem gwarancji określonym indy-
widualnie dla każdego produktu i dla konkret-
nego rodzaju opisanego użytkowania.

III. Warunki gwarancji: Podłoga musi być 
montowana zgodnie z instrukcją montażu 
załączoną w co trzecim opakowaniu produktu, 

w dopuszczalnych obszarach wykorzys-
tania określonych (wyszczególnionych) w 
ramach instrukcji. W szczególności, muszą 
być przestrzegane informacje w instrukcji 
montażu dotyczące sprawdzenia wilgotności 
podłoża i instalacji na podłodze z ogrzewaniem 
podłogowym. Materiał przed montażem musi 
być sprawdzony pod kątem ewentualnych wad 
materiałowych lub uszkodzeń. Podłoga musi 
być również utrzymana i czyszczona zgodnie z 
instrukcją pielęgnacji załączoną z produktem. 
Jeśli brakuje instrukcji instalacji i pielęgnacji i/
lub są niekompletne, klient jest zobowiązany 
do żądania takich materiałów od specjal-
izowanego sprzedawcy lub bezpośrednio od 
MeisterWerke przed montażem podłogi.

IV. Zgłaszanie reklamacji: Wszelkie re-
klamacje należy składać na piśmie wraz 
z oryginałem faktury specjalizowanego 
sprzedawcy, która służy jako potwierdzenie 
gwarancji. Jeśli nie jest możliwe przed-
stawienie oryginalnej faktury sprzedawcy, 
jakiekolwiek roszczenie z tytułu gwarancji 
jest wykluczone. Gdy wniosek wpłynie do 
MeisterWerke, klient musi zostać powiadomi-
ony w ciągu czterech tygodni czy reklamacja 
została uznana. Jeśli nie dokonano zgłoszenia
w tym okresie, roszczenie gwarancyjne 
uznaje się za odrzucone. Podczas tego okresu, 
MeisterWerke lub osoba trzecia zatrudniona
przez nich musi mieć zapewniony dostęp do 
produktu, który jest przedmiotem skargi na 
miejscu w celu zbadania roszczenia.

V. Zakres gwarancji: Gdy reklamacja zostanie 
uznana, MeisterWerke we własnym zakresie 
naprawi wadliwy element podłogowy lub 
ewentualnie dostarczy materiał zastępczy o 
takiej samej jakości, jeśli to możliwe, w tym 

samym zakresie dla całego pomieszczenia,
w którym wystąpił problem. Klient może 
odebrać materiał zastępczy bezpłatnie z 
pierwotnego punktu sprzedaży widniejącego
na oryginalnej fakturze zakupu, wyłączając 
jakiekolwiek dalsze roszczenia ponad wymien-
ione, włączając ale nie ograniczając się do
roszczeń odszkodowawczych do usunięcia lub 
montażu podłogi lub innych szkód wynikłych 
a nie związanych z samym dostarczonym 
produktem.

VI. Ograniczenie gwarancji: Okres gwaran-
cyjny nie ulega przedłużeniu o reklamację. 
Roszczenia z tytułu reklamacji wygasają 
sześć miesięcy od daty potwierdzenia przez 
MeisterWerke pisemnej reklamacji klienta 
(patrz IV) ale nie wcześniej niż wygaśnięcie 
okresu gwarancji.

Warranty conditions

Gwarancja na zużycie (ścieralność) dla wzorów 
MeisterWerke: podłóg nadura, laminowanych i design.
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