Koruma ve Bakım
Doğru uygulanan bir bakım, ürünün ömrünü uzatacaktır. Desen ve renk seçimi ile
uygulama mekanı bakım ihtiyacı ve temizlik üzerinde çok etkilidir.
Genel tavsiyeler:
•
•
•

Sandalye ve masa ayakları, paslanmaz çelik veya politen veya benzerinden
üretilmiş olup, keskin kenarlı olmamalıdır.
Tekerlekler sert tip poliyamidden olmalıdır ve kolay dönerek zeminde oluşacak
zorlanma ve aşınmalara sebebiyet vermemelidir.
Islak temizlik için dokunulabilecek kadar sıcak su ve genel amaçlı temizleyici
(ph 7-8,5 ) kullanılmalıdır. Asla aseton veya cila gibi ürüne zarar verecek
temizleyici kullanmayın.

Temiz tutma :
Kir ve tozun %85’inin dışarıdan geldiği göz önüne alınarak, giriş kapısı önüne işlevsel
bir paspaslama sistemi kurulmalıdır.

Günlük temizlik:
Günlük temizlik için öncelikle (elektrik süpürgesi ile)vakumlama işlemi yapılmalıdır.

Mekanik temizlik:
Periyodik temizlik veya inşaat sonrası temizlik:
Periyodik temizlik; mevsime, havaya, trafiğe veya pek çok başka etkene bağlı olarak
haftalık veya 3 ayda bir yapılabilir.
1. Vakumlu makine ile temizlik.
2. Mekanı döner yumuşak fırçalı ve kurutuculu bir makine ile temizleyiniz.
Dokunulabilecek kadar sıcak su ve minimum dozda (ph 7-8,5) genel temizlik
deterjanı kullanınız. Zemin üzerinde dikine çizgilerle çalışmak daha
avantajlıdır.
Derin temizlik:
Eğer zemin yüksek derecede kirliyse derin temizlik gereklidir. Periyodik temizliğin
düzenli uygulanması durumunda 1-2 yılda bir derin temizlik yapılması önerilir.
1. Vakumlu makine ile temizleyin.
2. Zemindeki sakız gibi lekeleri, leke çıkartma talimatlarına uyarak temizleyin.
3. Döner fırçalı makineyi alkaline yüksek etkili (ph 9-11) deterjan ve elle
dokunabilecek kadar sıcak su ile çalıştırın. Đşe zemini ıslatmakla başlayın. Ve
emici fonksiyonunu çalıştırmayın. Zemin üzerinde dikey çizgilerle çalışmanızı
öneririz.
4. 5-10 dakika deterjanın etki etmesi için bekleyiniz. Fakat zeminin kendi kendine
kurumamasına dikkat edin.
5. Köpüklenme bitene kadar fırçalı temizlik makinesini duru suyla çalıştırın ve
zemini durulayın.
6. Eğer zemin döşendiğinde BPS uygulandı ise uygulama tekrarı gerekebilir.
Bunun için lütfen BPS uygulaması ile ilgili kısma dikkat edin. Đşleme
başlandığında zemin tamamen temizlenmiş olmalıdır.

Manuel temizlik :
Küçük alanlar ve fırçalı temizlik makinelerinin uygun olmadığı yerler için
Periyodik temizlik veya inşaat sonrası temizlik:
Periyodik temizlik; mevsime, havaya, trafiğe veya pek çok başka etkene bağlı olarak
haftalık veya 3 ayda bir yapılabilir.
1. Vakumlu makine ile temizlik.
2. Köpükle temizlik yapılabilecek bir fırça ile temizlik yapınız. Dokunulabilecek
kadar sıcak su ve minimum dozda (ph 7-8,5) genel temizlik deterjanı
kullanınız. Zemini fırçalayın ve kalan suyu ıslak vakum makinesi veya kuru bez
ile kurulayınız.

Derin temizlik:
Eğer zemin yüksek derecede kirliyse derin temizlik gereklidir. Periyodik temizliğin
düzenli uygulanması durumunda 1-2 yılda bir derin temizlik yapılması önerilir.
1. Vakumlu makine ile temizleyin.
2. Zemindeki sakız gibi lekeleri, leke çıkartma talimatlarına uyarak temizleyin.
3. Dokunulabilecek kadar sıcak su ve yüksek etkili (ph 9-11) deterjan ile
köpürttüğünüz fırça kullanarak zemini fırçalayın.
4. 5-10 dakika deterjanın etki etmesi için bekleyiniz. Fakat zeminin kendi kendine
kurumamasına dikkat edin.
5. Zemini köpüklenme bitene kadar duru su ve yumuşak / mikro fiber bir bez ile
zemini durulayın. Zemindeki suyu vakumlu makine ya da kuru bez ile
kurulayın.
6. Eğer zemin döşendiğinde BPS uygulandı ise uygulama tekrarı gerekebilir.
Bunun için lütfen BPS uygulaması ile ilgili kısma dikkat edin. Đşleme
başlandığında zemin tamamen temizlenmiş olmalıdır.
Lekeler ve zor kirler
Lekeler mümkün olduğunca çabuk temizlenmelidir. Leke çıkartıcı kullanırken,
üreticinin yayınladığı kullanma talimatını mutlaka okun ve vinyl kaplamaya uygun
olduğundan emin olun. Köpürten bir fırça kullanın ve her zaman su ile durulayın. Bazı
lastik ayaklar, paspaslar ve valiz tekerlekleri uzun süre aynı noktaya temas ettiğinde
zeminde renklenmelere sebebiyet verebilir. Zemine yağ dökülür ise hemen
temizlenmelidir, zira uzun süre kalırsa rengi bozabilir.
Leke çıkartma alternatifleri:
Leke tipi
Çikolata – yağ - meyve suyu – krema –
şarap – kahve – şarap – bira – idrar –
dışkı
Asfalt – yağ - ayakkabı boyası – tebeşirmürekkep
Kan
Su bazlı yapıştırıcı
Solvent bazlı yapıştırıcı
Ayakkabı izleri
Sakız

Temizleyici
Sıcak su ve yüksek etkili deterjan

Kimyasal saf petrol, temizleme petrolü
Amonyak eklenmiş soğuk su
Sıcak su
Kimyasal saf petrol
Kuru bez ile silin
Sakız çıkartıcı buz spreyi

Temizleyici ve ekipman önerileri:
Fırçalı yıkama makinesi : 100 m2 den küçük ise
Büyük uygulamalar için

BR 30/4 KArcher
BR 40/10 Karcher, CA 340 Nilfisk

Çok amaçlı temizleyici: Jontec 300 free (pH 7,3)
Yüksek etkili temizleyici: Jontec Forward free (pH9,1)
Grovrent extra , Euroclean Nilfisk (pH 10,9)

