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Lindura –
een sterk karakter.
Lindura is een innovatieve vloer in het assortiment houten vloeren van MEISTER, die gebaseerd is 
op de Wood-Powder-technologie. Een toplaag van echt hout, Wood-Powder, een HDF-tussenlaag en 
een Wood-Powder-tegenfi neer worden onder druk en hitte stevig met elkaar »versmolten«. Op die 
manier ontstaan vloeren die stevig, aangenaam warm voor de voeten, belastbaar en gemakkelijk te 
reinigen zijn. De hoogwaardige houten toplagen van eiken, lariks en noten verlenen Lindura een bij-
zonder natuurlijk karakter.
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Lindura | HD 300 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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Lindura | HD 300 | Eik rustiek white washed 8425 | geborsteld | natuurgeolied
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Lindura:
Een sterk karakter. 
Uniek. Schitterend!
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Echt hout met diepgang.
Natuurgeoliede Lindura-planken staan voor een markante oorspronkelijkheid: door 
de unieke productiemethode worden knoesten, scheuren en poriën in het hout 
extra benadrukt. Met een rijk kleurenspel brengt elke plank op eigen wijze een 
groet uit de natuur en is vanuit elk perspectief uniek.

Lindura | HD 300 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied
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De used-look van de natuurgeoliede Lindura-planken past zich 
uitstekend aan in een rustieke sfeer en biedt moderne interieurs 
een bijzonder accent. De robuuste vloeren krijgen in de loop van 
hun leven meer rijpheid en patina en zijn daardoor ook uitermate 
geschikt voor ruimtes die sterker belast worden.
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Lindura | HD 300 | Eik natuur arctic-wit 8516 | geborsteld | mat gelakt
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Lindura | HD 300 | Amerikaans notelaar levendig 8523 | mat gelakt

Optreden in  
optima forma.
Wie het graag wat rustieker heeft, kiest voor een matgelakt 
oppervlak: hier is het rustige en harmonische algehele  
plaatje compleet!
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Gezond wonen 
Lindura is een natuurproduct. Alle verwerkte grondstoffen worden zorgvuldig 
geselecteerd en zijn onderhevig aan regelmatige controles in onze laboratoria. De 
gelegde vloer werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond en prettig ruimtekli-
maat. Door zijn eenvoudige reiniging en onderhoud is hij bijzonder hygiënisch. Zo 
garandeert de houten hightech-vloer milieuvriendelijk en gezond wonen.

Gemakkelijk te reinigen 

De regelmatige reiniging van Lindura is met onderhoudsmiddelen van 
MEISTER zo simpel als wat! Voor de onderhoudsreiniging giet u gewoon het 
passende product uit het MEISTER-parketreinigingsprogramma voor natuur-
geoliede of gelakte vloeren in het poetswater. Regelmatig bij-oliën is voor het 
kwaliteitsbehoud van een natuurgeolied Lindura-oppervlak aan te bevelen. 

Goed weerstandsvermogen
Een vergelijkende test in ons laboratorium laat dit duidelijk zien: 
een metalen bal met 4.000 Newton druk laat op gangbaar parket 
een duidelijk zichtbare indruk achter. De sporen die dit op een 
houten Lindura-vloer achterlaat, zijn nauwelijks waarneembaar.

Robuust
  
Lindura is dol op uitdagingen en bewaart ook zijn 
kalmte bij hoge hakken op een feestje.

Energiebesparend
Door de speciale productopbouw is de warmteweerstand van Lindura met 
0,084 m2K/W in combinatie met de dempende onderlaag MEISTER-Silence 25 DB 
bijzonder gering. De laag op de betonnen vloer van een warmwater-vloerverwarming 
dient ook bij zwevend leggen de door de regelgeving* vastgestelde waarde van 
0,15 m² K/W niet te overschrijden, om de toegevoerde warmte snel naar de 
oppervlakte te transporteren.

* Organisatie van vloerverwarming en vloerkoeling

Hightech meets natuur.

stijlvolle optiek. Ook de technische 
Lindura scoort niet alleen door de 

eigenschappen liegen er niet om.

Uitstekend
Lindura houten vloer 

van MEISTER



41RUIMTES OM IN TE LEVEN ONTWERPEN | LINDURA HOUTEN VLOER

Hightech meets natuur.

stijlvolle optiek. Ook de technische 
Lindura scoort niet alleen door de 

eigenschappen liegen er niet om.

Onze reinigingstip voor 
Lindura-vloeren

Eerste reiniging na het leggen 

Na het leggen van de vloer moet u hem vóór het eerste gebruik een grondige reiniging 
laten ondergaan (‘eindreiniging’). Daarbij verwijdert u stof en vuil die bij het leggen zijn 
ontstaan en bereidt u de vloer op zijn toekomstige gebruik voor. 

Voor de reiniging van de natuurgeoliede houten Lindura-vloer gebruikt u CC-Hout
Zeep in een verhouding van 1:200 verdund met water. Ter reiniging van de matgelakte 
Lindura gebruikt u CC-Parket- en Kurkreiniger.

De vloer dient met een dweil die niet pluist en die in deze oplossing uitgewassen en 
goed uitgewrongen is, licht vochtig te worden afgeveegd. In sterker belaste en com-
merciële ruimtes adviseren we bij de natuurgeoliede oppervlakken vervolgens een 
behandeling met een verzorgende olie.

Regelmatige reiniging

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is gewoon stofzuigen of 
bezemen meer dan genoeg. Voor de regelmatige reiniging en ver-
zorging kunt u het beste CC-Hout Zeep of Parket- en Kurkreiniger in 
een verhouding van 1:200 verdund met water gebruiken. Veeg de 
vloer gewoon licht vochtig aan – net als bij de eerste reiniging – met 
een niet pluizende dweil die in deze oplossing uitgewassen en goed 
uitgewrongen is.

Opfrissen en bij-oliën (ca.  1 x per jaar)

Om uw natuurgeoliede Lindura-vloer lange tijd mooi te houden en bij het optreden 
van eerste
slijtageverschijnselen adviseren we een opfrisbeurt met CC-H2Oil. Reinig de vloer bij 
normaal vuil eerst met CC-Hout Zeep (1:200), bij grotere oppervlakken het beste met 
een eenschijf-boenmachine. Vraag uw plaatselijke dealer waar u zo´n apparaat kunt 
huren! Zodra het oppervlak volledig droog is, brengt u CC-H2Oil onverdund met een 
niet pluizende dweil dun en gelijkmatig aan. Laat het oppervlak vóór gebruik minstens 
12 uur drogen.

Voor het kwaliteitsbehoud van matgelakte oppervlakken adviseren we de verzorging 
met CC-Parket en Kurk Mat. 

Voor natuurgeoliede vloeren zijn als alternatief ook producten van de firma Osmo ver-
krijgbaar (Osmo Wisch-Fix, Osmo Onderhoudswas, Osmo-Hardwax-olie 3062 mat).



Hout is een waardevolle, natuurlijke grondstof die 
we met alle respect en veel fingerspitzengefühl 
veranderen in iets bijzonders. Onze oppervlakte-
veredelingen met hoogwaardige soorten olie of lak 
benadrukken het speciale karakter van het hout en 
beschermen het duurzaam.

Oppervlakteveredelingen 

Natuurgeoliede Lindura 
houten vloeren 
Natuurlijke soorten olie en was zijn de 
basis van de natuurgeoliede Lindura-
oppervlakken. Weartec® Nature dringt in 
het hout door en vormt een beschermend, 
ademend oppervlak. Deze vorm van vere-
deling creëert een natuurlijke uitstraling 
met een subtiele glans, benadrukt nerven 
en structuur van het hout, werkt vochtreg-
ulerend en zorgt voor een gezond woon-
klimaat. Alle Lindura-vloeren met Weartec® 
Nature-oppervlak zijn kant en klaar voor 
woongebruik behandeld en hoeven na het 
leggen niet nog eens te worden geolied. Het 
natuurgeoliede oppervlak heeft echter wel 
regelmatig onderhoud nodig. Dit geeft de 
vloer een natuurlijk patina en maakt hem 
buitengewoon sterk. Indien nodig kunnen 
beschadigde plekjes worden bijgewerkt.

Mat gelakte Lindura 
houten vloeren 
Matte lak laat het houtkarakter extra goed 
tot zijn recht komen. Het hout krijgt daar-
door een warme, natuurlijke uitstraling. 
De milieuvriendelijke lakafwerking Duratec 
van de houten Lindura-voeren is bijzonder 
robuust en gemakkelijk te onderhouden. 
De hele lakopbouw bestaat uit formalde-
hyde-vrije, UV-geharde en ecologisch ver-
antwoorde acryllak. Deze lak is bijzonder 
hard aangezien er, anders dan bij parket-
vloeren, geen rekening mee gehouden 
hoeft te worden dat de vloer ooit wordt 
geschuurd.
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Wat betekent eigenlijk
» sortering «?
In de natuur zijn geen twee bomen hetzelfde – en zelfs het hout van één boom kan 
er zeer verschillend uitzien. Dat geldt voor parket, maar ook voor de houten Lindura-
vloer: Elke afzonderlijke plank wordt bepaald door structuur, kleurenspel en door de 
oppervlaktebehandeling en -veredeling. Zo ontstaan verschillende vloerbeelden die van 
doorslaggevende invloed zijn op de algehele indruk van een ruimte.

Natuur
 
Voor de sortering »Natuur« kiezen 
wij oppervlakken met een even-
wichtig kleurenspel. Gezonde, 
vergroeide knoesten en hier en 
daar wat scheuren behoren tot 
de natuurlijke algehele uitstraling 
van de vloer. De Wood-Powder-
technologie zorgt voor uitstekend 
gecorrigeerde afgebroken knoes-
ten en scheuren.

Levendig
 
In deze sortering bieden wij 
bewust oppervlakken aan die een 
sterk kleuren- en structuurspel 
hebben en het natuurlijke karak-
ter van het hout benadrukken. 
Gezonde markante knoesten 
en spintaandelen bepalen de 
levendige uitstraling. Afgebroken 
knoesten en scheuren zijn – net 
als bij de sortering »Natuur« – met 
de Wood-Powder-technologie 
uitstekend gecorrigeerd.

Rustiek
 
De sortering oogt zeer rustiek 
met een interessant kleuren- en 
structuurspel. Gezonde markante 
knoesten zijn in diameter en fre-
quentie niet aan banden gelegd.

Het natuurlijke en authentieke ka-
rakter van de vloer wordt benadrukt 
door grotere knoesten en door 
scheuren van verschillend formaat, 
die met de Wood-Powder-technolo-
gie gecorrigeerd worden.




