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Forberedelse
Før pakkerne åbnes, skal de akklimatise-
res. Opbevar dem derfor uåbnet og fladt 
liggende på gulvet ca. 48 timer (om vinteren 
3 – 4 dage) (fig. 1) midt i det lokale, hvor de 
skal lægges. Pakkerne må ikke placeres foran 
fugtige eller nytapetserede vægge. Før gulvet 
lægges, skal yderdøre og vinduer være sat i, og 
alt male- og lakarbejde være afsluttet. Rumtem-
peraturen skal være ca. 20° C (mindst 15° C), 
den relative luftfugtighed ca. 30–65 procent. 

Gulvunderlaget skal være klar til lægning iht. 
fagets almindeligt anerkendte regler, idet VOB 
(Verdingungsordnung für Bauleistungen = Lov 
om offentlig licitation vedrørende bygge- og an-
lægsarbejder/byggeri), del C, DIN 18 356 »Par-
ketarbejde« og DIN 18 365 »Gulvbelægningsar-
bejde« skal overholdes. Det skal altså være tørt, 
jævnt, fast og rent. Ujævnheder i underlaget på 
3 mm eller derover pr. første meter og 2 mm 
eller derover på de følgende løbende meter skal 
udjævnes i henhold til DIN 18 202, tabel 3, linje 
4 (fig. 2). Vi anbefaler den tekniske information 
02 fra den tyske sammenslutning for parket og 
gulvteknologi (Zentralverband für Parkett und 
Fussbodentechnik) og den tyske forening for 
cementgulve og gulvbelægninger (BEB). 

Mineralske underlag må ifølge CM-metoden 
have et restfugtindhold på maksimalt 2 % 
(ved gulvvarme 1,8 %), anhydrit-cementgulve 
maksimalt 0,5 % (ved gulvvarme 0,3 %) (fig. 3). 
Til lægningen af gulvvarmen/gulvvarmen med 
kølefunktion får du separate brochurer. 

På alle mineralske underlag (med undtagelse 
af støbeasfalt-cementgulve) skal der lægges 
en 0,2 mm tyk PE-folie (SD-værdi ≥ 75 m) som 
dampspærre (fig. 4). Sømkantområderne skal 
lappe mindst 20 cm over hinanden og fast-
klæbes ved samlingerne, eller du skal bruge 
et MEISTER-isoleringsunderlag med integreret 
dampspærre. I rum uden kælder nedenun-
der og i underlag skal der iht. de gældende 
betingelser for byggeri over terræn spærres af 
for fugt fra jorden iht. DIN 18195 for at undgå 
fugtskader. 

Gulvbelægninger af tekstiler som fx tæpper, 
nålefilt osv. skal fjernes af lægningstekniske og 
hygiejniske årsager (fig. 5). 

Du kan også lægge MEISTER-gulve på eksiste-
rende gulvbelægninger som fx keramiske fliser 
og plader eller stengulve, når de gamle belæg-
ninger er klæbet fast, og der ikke er løse steder. 
På disse underlag bør der endvidere lægges en 
PE-folie (SD-værdi ≥ 75 m) som skillelag (fig. 6). 

Der må ikke anvendes dampspærre på eksi-
sterende PVC, gulvplanker, træmaterialeplader, 
OSB-plader, mørtelfri elementer osv. (fig. 7 + 8). 

Hvis den flade, der skal lægges, er længere eller 
bredere end 10 meter (fig. 9), er en bevægel-
sesfuge absolut nødvendig. Denne fuge dækkes 
af med en overgangsprofil. Disse fuger er også 
vigtige mellem to rum, der ligger ved siden af 
hinanden, i døråbninger (fig. 10), åbne gennem-
gange og vinklede rum.
Det er absolut nødvendigt at anvende en 
tilpasnings- og afslutningsprofil for at opnå 
pæne overgange ved tilstødende, lavere flader 
eller gulvbelægninger eller ved afslutninger ved 
højere, tilstødende tærskler, kakler, fliser eller 
lignende. Trappetrin afsluttes med en trappe-
kantprofil.

MEISTERParquet. longlife er ikke egnet til 
lægning i vådrum (badeværelser, saunaer, 
swimmingpool osv.). 

Alle MEISTER-gulvbelægninger er egnet til læg-
ning i boligvinterhaver (fig. 11). Kraftigt sollys 
og opvarmning skal undgås med skygnings- og 
ventilationsanlæg. Hele året skal typiske tempe-
raturer for beboelsesrum være fremherskende. 
Overfladetemperaturen på gulvet må ikke kon-
stant ligge over 29° C, se separat brochure. 

MeisterParquet. longlife er et naturprodukt. 
Derfor er evt. forskelle i farve og struktur 
udtryk for ægthed. I direkte sollys og i intensivt, 
kunstigt lys kan alle gulvbelægninger falme. 
Træ som naturprodukt har hygroskopiske 
egenskaber. Når træet arbejder, kan der opstå 
tørringsrevner og er ikke et udtryk for manglen-
de kvalitet.  

Undersøg plankerne i dagslys for synlige fejl 
eller skader samt for farve og struktur, inden de 
lægges (fig. 12). 

Sorter plankerne inden lægningen, så du senere 
får gulvets ønskede farve- og strukturbillede 
(fig. 13). Der kan ikke reklameres senere over 
allerede lagte varer!

Fuldlimning
MEISTER-gulvene lægges svømmende og uden 
lim. MeisterParquet. longlife kan alternativt til 
den svømmende lægning også fuldlimes med 
en egnet lim (fig. 14), se separat brochure.

Forebyggende tiltag
I indgangsområdet skal der altid være en til-
strækkeligt stor ren zone (fx gulvmåtte, tæppe) 
for at beskytte gulvet mod snavs (fig. 15). 
Anvend ikke gummibelagte måtter, da længe-
revarende kontakt med materialet kan føre til 
permanente misfarvninger. 

Sæt fortsat filtdupper på stole- og møbelben. På 
kontorstole, rulleskuffedarier osv. skal hjulene 
være forsynet med en blød standardslidbane 
(type W). Vi anbefaler at beskytte MeisterParqu-
et. longlife i disse områder med stor belastning 
med gulvbeskyttelsesmåtter (fx polycarbonat-
måtter) (fig. 16).

Lægnings- og plejeanvisning
MeisterParquet. longlife PS 500 og PS 400 
med UniZip-teknik

Forberedelse, lægningsunderlag  
og generelle oplysninger Videoinstruktion 

UniZip
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Lægning

Fig. 1
Følgende værktøjer og hjælpemidler skal bru-
ges til lægning af MeisterParquet. longlife PS 
500 und PS 400 mit UniZip-teknik:
Hammer, stik- eller elsav, evt. boremaskine, 
tommestok, blyant, MEISTER-slagklods, kiler 
(afstandskiler), trækjern, vinkel eller smigvinkel, 
evt. PE-folie (0,2 millimeter).
Hvis produkterne ikke er forsynet med en silence- 
laminering fra fabrikken, skal der anvendes 
systembundne MEISTER-isoleringsunderlag til 
isolering. Andre isoleringsunderlag skal have en 
tilsvarende trykstabilitet (trykstyrke ≥ 15 kPa).

Fig. 2
Inden lægningen skal du fjerne snavs, småsten 
osv. fra lægningsunderlaget.
Fig. 3
På alle mineralske underlag (med undtagelse 
af støbeasfalt-cementgulve) skal der lægges 
en 0,2 mm tyk PE-folie som dampspærre som 
et trug. Sømkantområder skal lappe mindst 
20 cm over hinanden og fastklæbes ved 
samlingerne ved lægningen. Alternativt skal 
du bruge et MEISTER-isoleringsunderlag med 
integreret dampspærre. 
Fig. 4
Læg MEISTER-isoleringsunderlaget med en 
trykstabilitet > 15 kPa.
Fig. 5
Før gulvet lægges, skal samtlige planker kon-
trolleres ved dagslys for synlige fejl i farve og 
struktur. Der kan ikke reklameres senere over 
allerede lagte varer.
Fig. 6
Bland plankerne fra forskellige pakker under 
lægningen.
Sildebenssammenføjning diagonal (mulig-
hed 1)
Fig. 14
For at få en ensartet afstand til alle vægge 
skal du med en kridtsnor indtegne en linje for 
lægningen.
Fig. 7
Start med lægningen i et hjørne af rummet. På 
den første planke skal feren saves af både på 
den korte og den lange side.  
Fig. 8
Ved hjælp af kiler kan du let holde en afstand 
til væggen på 10–15 mm. Du skal så kun save 
feren af på langsiden af den anden planke. 
Fig. 9
Drej nu den anden planke med frontsiden ind i 
den første plankes langside. 

Fig. 10 + fig. 11
Drej derefter den tredje planke med langsiden 
ind i den første planke. Slå nu med MEISTER- 
slagklodsen den tredje plankes ende ind i den 
anden planke. 
Fig. 12 – fig. 14
Gulvet kan lægges række efter række efter 
dette skema. Vær opmærksom på, at planker-
ne først drejes ind med langsiden, inden  
du driver plankernes ender sammen.
Fig. 15
Læg den første fletning op til væggen/rumhjør-
net. De plankerester, der opstår dér, kan evt. 
anvendes i starten af den næste række. Den 
første fletning skal du fastgøre med kiler, så 
fletningen ikke glider ved den fortsatte lægning.
Fig. 16 + fig. 17
Inden du begynder med den næste række, 
skal du kontrollere, om der kan anvendes evt. 
reststykker. Vær ved den fortsatte lægning 
opmærksom på, at du først drejer plankerne 
ind med langsiden og først derefter driver 
frontsiden ind.
I bestemte situationer er en inddrejning på 
langs og efterfølgende inddrivning af frontsi-
den ikke mulig. På grund af den særlige forbin-
delse kan planken drives ind i enhver tænkelig 
retning, så eksempelvis først frontsiden drejes 
ind og elementet drives ind via langsiden.
I denne rækkefølge lægges fladen indtil 
slutningen af rummet. De planker, der slutter 
direkte på væggen, skæres til, så der er en 
afstand til væggen på 10–15 mm.
Sildebenssammenføjning parallel (mulig-
hed 2)
Fig. 18
For at få en ensartet afstand til alle vægge 
skal du med en kridtsnor indtegne en linje for 
lægningen.
Start med lægningen i midten af rummet på en 
vægside. For at få en symmetrisk lægning skal 
lægningslinjen forskydes med ¼ af gerings-
bredden (PS 500: 50,2 mm; PS 400: 35,4 mm) 
fra midten af rummet. 
Fig. 9
Drej den anden planke med frontsiden ind i 
den første plankes langside. 
Fig. 10 + fig. 11
Drej derefter den tredje planke med langsiden 
ind i den første planke. Slå nu med MEISTER- 
slagklodsen den tredje plankes ende ind i den 
anden planke.

 Fig. 18
Lægningen kan fortsættes til den sjette planke 
efter dette skema. Ret på lægningslinjen ind på 
de planker, der er lagt sammen, og skær dem 
af parallelt med væggen. Det såkaldte hoved 
(i form af en trekant) kan du nu rette ind med 
en ensartet afstand på 10–15 mm til væggen 
på lægningslinjen og fastgøre med kiler. Vær 
opmærksom på, at plankerne først drejes ind 
med langsiden, inden du driver plankernes 
ender sammen.
Fig. 19
Læg den første fletning op til den overfor 
liggende væg. De plankerester, der opstår 
dér, kan evt. anvendes i starten af den næste 
gratrække. Den første fletning skal du fastgøre 
med kiler, så fletningen ikke glider ved den 
fortsatte lægning.
Fig. 20 + fig. 21
Inden du begynder med den næste række, skal 
du kontrollere, om der kan anvendes evt. rest-
stykker. Vær ved den fortsatte lægning opmærk-
som på, at du først drejer plankerne ind med 
langsiden og først derefter driver frontsiden ind.
I bestemte situationer er en inddrejning på 
langs og efterfølgende inddrivning af frontsi-
den ikke mulig. På grund af den særlige forbin-
delse kan planken drives ind i enhver tænkelig 
retning, så eksempelvis først frontsiden drejes 
ind og elementet drives ind via langsiden.
I denne rækkefølge lægges fladen indtil 
slutningen af rummet. De planker, der slutter 
direkte på væggen, skæres til, så der er en 
afstand til væggen på 10–15 mm.
Fig. 22
Derefter fjernes trækilerne langs med væggene. 
Fig. 23
Skru fodlisteclipsene på væggen i en afstand 
af 40–50 cm. Positioner denne så tæt som 
muligt på en vægujævnhed for at fodlisten kan 
sidde tæt.
Fig. 24
Listen sættes på clipsen oppefra og trykkes 
ned. Ved listernes længdesamlinger sættes 
clipsen halvt overlappende på samlingen for at 
sikre en god støtte.
Listerne må ikke komme i kontakt med nogen 
af silikoneprodukterne.
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Kvalitet stopper ikke med lægningen.
Du har købt et kvalitetsprodukt »Made in 
Germany«. Med denne rengørings- og 
plejeanvisning får du alle vigtige oplysninger, 
som er af betydning for gulvets lange levetid 
og et flot udseende. Med lidt tid og ulejlighed 
kan du bidrage til, at du i lang tid får glæde af 
dit nye MEISTER-gulv.
MEISTER-produkter bygger på udsøgte 
materialer, som med den mest moderne 
teknologi forarbejdes af erfarne eksperter til et 
kvalitetsprodukt »Made in Germany«.
Med til denne førsteklasses kvalitet hører god 
rådgivning og fremragende service. Derfor 
finder du udelukkende MEISTER-produkterne i 
udsøgte specialforretninger.

1. Den rigtige pleje
Der hører også den rigtige pleje til dit ønske-
gulv. MEISTER kompletterer sit produktudvalg 
med en plejeserie af høj kvalitet fra virksomhe-
den Dr. Schutz. Rengørings- og plejemidler, der 
er afstemt til gulvet, sørger for, at dit gulv ser 
godt ud også på lang sigt. Selv om man til den 
daglige pleje – til fjernelse af løst støv – kun har 
brug for en støvsuger, bør overfladerne 
regelmæssigt rengøres og plejes med plejemid-
lerne fra Dr. Schutz for at opnå lang levetid. 
Vær opmærksom på, at gulvet altid kun må 
fugtes lidt ved rengøring. Under ideelle 
betingelser bør vandfilmen være fugtig af 
tåge og altså være tørret ind efter ca. ét 
minut. Nogle trætyper, såsom bøg eller 
ahorn, reagerer særligt modtageligt på fugt. 
Selv ved kraftigere pletter bør du ikke anven-
de skrappe midler. Dr. Schutz-Elatex* (univer-
sal-pletfjerner) hjælper selv ved hårdnakkede 
pletter og snavs.
Ridser på gulve indvirker ikke kun på et rums 
udseende, de bevirker også, at gulvet er mere 
modtageligt for snavs og fugt. Plejeprodukter-
ne fra Dr. Schutz er afstemt efter, at gulvet 
netop på belastede steder forholder sig 
tydeligt mere resistent over for spor efter brug.
Supplerende tip til optimal pleje af dit 
MEISTER-gulv får du også i en kvalificeret 
specialforretning. 

2. Lang levetid | Forebyggende 
tiltag 
En rumtemperatur på ca. 18 – 22° C og en 
relativ luftfugtighed på ca. 30 – 65 procent 
bidrager til dit velbefindende og er grundlaget 
for et sundt indeklima. Med et sådant 
indeklima giver du også dit MEISTER-gulv, der 
som ethvert andet træmateriale reagerer på 
de omgivende klimatiske betingelser, 
optimale betingelser. 
Lav luftfugtighed og samtidig høje temperatu-
rer medfører en krympeproces i træmaterialet, 
som udtørrer gulve. Hvis du konstant har en 
væsentlig lavere luftfugtighed end 30 procent i 
dine rum, anbefales det at bruge luftbefugtere. 
Så undgår du en ekstrem udtørring af dit 
MEISTER-gulv. Meget høj luftfugtighed bevirker, 
som ved alle træmaterialer, en fugtoptagelse, 
der kan føre til en øget længde og tykkelse. 
Snavsindtrængning:
Det meste snavs føres udefra med ind i 
boligen og ender på gulvbelægningen. Derfor 
anbefaler vi, at der fx lægges en tilstrækkelig 
stor måtte i indgangsområdet. Anvend ikke 
gummibelagte måtter, da længerevarende 
kontakt med materialet kan føre til permanen-
te misfarvninger.  
Tænk på, at snavs som fx sand eller småsten 
virker som sandpapir på alle gulvbelægninger 
og kan give grimme ridser. Derfor skal der 
også sættes filtdupper på stole- og møbelben. 
På kontorstole, rulleskuffedarier osv. skal hjule-
ne være forsynet med en blød standardslidba-
ne (type W). Vi anbefaler at beskytte gulvet i 
disse områder med stor belastning med 
gulvbeskyttelsesmåtter (fx polycarbonatmåt-
ter). Urtepotter/blomsterbaljer af terrakotta 
eller ler kan ligeledes forårsage misfarvninger. 
Brug egnede, skridsikre underskåle.

3. Slutrengøring efter lægningen 
Nylagte MEISTER-gulve skal have en slutrengø-
ring efter lægningen for helt at fjerne snavs, 
der er kommet i forbindelse med lægningen.

Slutrengøringen efter lægningen af lakerede 
og matlakerede MeisterParquet. longlife 
udføres med Dr. Schutz-parket- og korkrense-
middel* fortyndet med vand i forholdet 
1  :  200. 

Slutrengøringen efter lægningen af det 
naturolierede MeisterParquet. longlife 
udføres med Dr. Schutz Premium-træsæbe* 
fortyndet med vand i forholdet 1  :  200. 
Gulvene er behandlet klar til brug i boligen. 
I meget belastede områder (som fx gange, 
køkken, spisestue, åbne boligområder med 
direkte udgang) og erhvervsområder er det 
principielt nødvendigt efterfølgende at påføre 
Dr. Schutz Premium-plejeolie. Plejeolie 
påføres i overensstemmelse med producen-
tens angivelser. Efter tørring (mindst 12 timer) 
kan gulvet bruges igen, og efter fuldstændig 
hærdning efter 7 dage kan gulvet igen vaskes 
med en klud, der er lidt fugtig.

Brug opløsningen og en fnugfri gulvmoppe 
eller bomuldsklud til at vaske gulvet, så det er 
lidt fugtigt.

Rengøring og pleje
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4.  Løbende rengøring
Lakeret og matlakeret MeisterParquet. 
longlife 
Det er tilstrækkeligt med tør sugning eller 
fejning for at fjerne det daglige snavs. Alt 
efter forekomst og tilsmudsningsgrad 
fortyndes Dr. Schutz-parket- og korkrense-
middel* med vand i forholdet 1 : 200. Gulvet 
vaskes med en fnugfri gulvklud, der er lidt 
fugtig, og som er skyllet og godt opvredet i 
opløsningen. Fedtpletter og andet fastsidden-
de snavs fjernes med Dr. Schutz-parket- og 
korkrensemiddel* og en ridsefri, hvid pude. 
Derefter eftervaskes der med rent vand og en 
lidt fugtig klud, til rester af snavs og rengø-
ringsmidler er fjernet helt. Problematiske 
pletter kan fjernes med Dr. Schutz-intensiv- 
rensemiddel*.

For at opnå lang levetid, og når de første tegn 
på slitage viser sig, anbefaler vi en opfriskning 
med Dr. Schutz-parket og kork mat*.
Ved kraftigt snavs eller plejemiddelopbygning 
skal der først udføres en intensivrengøring 
med Dr. Schutz-intensivrensemiddel ufortyn-
det og en hvid pude. Efter fuldstændig tørring 
af overfladen påføres Dr. Schutz-parket og 
kork mat* ufortyndet, tyndt og jævnt med en 
fnugfri gulvklud. Lad fladen tørre i mindst 
12 timer inden brug.
Ved den førnævnte intensivrengøring fordeles 
Dr. Schutz-intensivrensemiddel* ufortyndet 
med en fnugfri klud på gulvet i forskellige 
afsnit, og snavs og rester fra plejemidler 
løsnes umiddelbart efter ved at skure. Undgå 
at lave “pytter“. Brug ved større arealer en 
poleringsmaskine med én skive og en grøn 
pude. Den snavsede væske suges helt op 
med sugende, tørre klude. Derefter eftertør-
res der med rent vand, så der er lidt fugtigt. 
Rengøring skal så vidt muligt udføres med to 
personer, hvor den første person løsner 
forureningerne, og den anden person straks 
fjerner den snavsede væske, der opstår.

Naturolieret MeisterParquet. longlife  
Det er tilstrækkeligt med tør sugning eller 
fejning for at fjerne det daglige snavs. Til 
regelmæssig rengøring og pleje fortyndes 
Dr. Schutz Premium-træsæbe* med vand i 
forholdet 1:200. Gulvet vaskes med en fnugfri 
gulvklud, der er lidt fugtig, og som er skyllet og 
godt opvredet i opløsningen. Gulvet rengøres 
og plejes i én arbejdsgang. 
For at opnå lang levetid, og når de første tegn 
på slitage viser sig, anbefaler vi en opfriskning 
med Dr. Schutz-Premium-plejeolie*. Ved 
normalt snavs skal gulvet først rengøres 
fortyndet med  Dr. Schutz Premium-træsæbe* 
i forholdet 1:200 med vand og en grøn pude. 
Ved kraftigt snavs eller plejemiddelopbygning 
skal der først udføres en intensivrengøring 
med Dr. Schutz-intensivrensemiddel* 
fortyndet med vand i forholdet fra 1:1 til 1:3 
og en grøn pude. Rengøringsopløsningen 
fordeles med en fnugfri klud på gulvet i 
forskellige afsnit, og snavs og rester fra 
plejemidler løsnes umiddelbart efter ved at 
skure. Undgå at lave “pytter“. Brug ved større 
arealer en poleringsmaskine med én skive og 
en grøn pude. Den snavsede væske suges 
helt op med sugende, tørre klude. Derefter 
eftertørres der med rent vand, så der er lidt 
fugtigt. Rengøring skal så vidt muligt udføres 
med to personer, hvor den første person 
løsner forureningerne, og den anden person 
straks fjerner den snavsede væske, der 
opstår. Derefter skal der principielt 
efterolieres med Dr. Schutz-Premium-
plejeolie iht. producentens angivelser. 
Efter tørring (mindst 12 timer) kan gulvet 
bruges igen, og efter fuldstændig hærdning 
efter 7 dage kan gulvet igen vaskes med en 
klud, der er lidt fugtig.

5. Generelle instruktioner til  
rengøring og pleje
Lad aldrig MEISTER-gulve være fugtige eller 
våde i længere tid. Ved rengøringen skal man 
derfor altid sørge for, at der så vidt muligt 
tørres op (med moppe, kost af hår, støvsuger) 
eller (med opvredne fnugfrie klude), så der kun 
er lidt fugtigt, og der ikke er »pytter« på gulvet. 
En damprenser er ikke egnet til pleje af gulvet. 
Der må ikke anvendes flydende skuremiddel 
eller skurepulver, da disse midler kan angribe 
gulvets overflade. 
Brug kun egnede rengøringsmidler. Problema-
tiske pletter på lakerede parket- og trægulve 
kan fjernes med Dr. Schutz-Elatex* (univer-
sal-pletfjerner). 

Alle former for kemikalier, såsom opløsnings-
midler, sår- og huddesinfektionsmidler, 
hårfarve, fedtstoffer, neglelakfjerner, blæk fra 
tusser eller kuglepenne osv. kan forårsage 
permanente pletter.

* Vandbaserede plejemidler  
(fx polymerspredninger) og Dr. Schutz-Elatex* 
(universal-pletfjerner) kan trænge ind i 
plankerne ved ikke korrekt klæbning eller ikke 
fuldstændig fugeafslutning i sammenføjnings-
området og medføre, at materialet buler op.
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