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Günümüzde oda temizliği, ıslak temizleme prosedurlerini azaltmayı ve yerine daha kuru teknikler koymayı amaçlar. Örneğin, merkezî
yıkanabilir olan ve önceden emdirilmiş paspasların kullanılması ve uygun makinelerin yaygın olarak kullanılması gibi. Böylece çalışma temizlik
personeli için daha etkili ve kolay olur ve çevresel etkiler en aza indirilir. Daha az kimyasal temizlik malzemesi ve daha az su kullanılır, daha
kaliteli bir temizleme ve daha iyi sonuç elde edilir. Tarkett iQ zemin malzemesi, PUR ile güçlendirilmiş aşınma tabakasının yanı sıra, ömür
boyu cila veya kimyasal kullanımı gerektirmeden yüzeyi restore eden özel bir yapıya sahiptir.
İLK TEMİZLİK
İnşaat faaliyetleri devam ettiği sırada, daima, zemine kalın bir mukavva veya benzeri bir malzeme sererek, uygulanmış malzemeyi koruma
altına alın. Yeni uygulanmış malzemenin kullanılmaya başlamadan önce inşaat sonrası ilk temizlik her zaman tavsiye edilir.
Hafif kirli yüzeyler: Vakumlama, süpürme veya nemli silme ile toz ve kiri yüzeyden uzaklaştırın. Geniş yüzeyleri temizlemek için kuru fırçalama
veya sarı bezle silme etkili bir yöntemdir. Tozu çalışma alanından uzaklaştırmak için düşük ph oranına sahip bir deterjan kullanın.
ÖNLEYİCİ BAKIM
Temizliğin ilk adımı, girişe konan paspas ile sağlanan önleyici çözümdür. Dışarıdan ne kadar az kir ve toz binaya girerse içerideki temizlik o
kadar zahmetsiz olur. Temizlenmesi gereken yüzey kirlerinin yaklaşık % 80'i dışarıdan getirilir. Ve bu kirlerin % 90'ı, etkili ve uygun boyutlu bir
giriş paspası kullanılarak engellenebilir.

TEMİZLEME
Günlük: Kuru fırçalama veya nemli paspas.
Makineyle temizleme: En iyi sonuçlar için zemin kaplamasını, fırçalayıcı/kurutucu kombine makinesiyle ve orta sertlikte fırçalar ya da
tercihen kırmızı petlerle yumuşak bir biçimde silin.
iQ Serileri için: Orta sertlikte fırça ile donatılmış kombine makinesini tercih edin.
Kuru Fırçalama: iQ Serileri rutin bakım için 1000 ile 1200 devirde, kırmızı pet ile kuru fırçalama tavsiye edilir. Kuru fırçalama yöntemi
malzemenin içine emdirilen poliüretan koruma maddesini açığa çıkararak ince çizik ve yoğun trafik sonucu meydana gerek aşınma izlerini yok
eder.
Temizlik Kimyasalları: Islak temizlik gerekiyorsa, nötr bir zemin temizlik malzemesi kullanın. Islak hacimler, kireç ve sabun artıklarını çıkarmak
için, 3 ila 5 pH dereceli asitli temizlik malzemeleriyle belirli aralıklarda temizlik gerektirebilir.
Uyarı! Dozaj talimatlarına daima dikkatle uyun!
Sadece Suyla Temizleme: Elmas parlatma peti ile donatılmış bir kurutma-fırçalama kombin makinesi ile deterjan kullanmadan temizleme
mümkündür.
*Pet tedarikçisinin bu kullanıma onay vermesi gerekmektedir.

BAKIM
Kuru fırçalama, aşınma oluşmuş yüzeyi eski haline getirmek için en iyi yöntemdir. Kuru fırçalama için en iyi sonuç, makine ile temizleme
yaptıktan hemen sonra alınır. En iyi sonuç, 500 ile 1000 devir arası hızda, kırmızı pet kullanılarak alınır. Devir hızı ne kadar yüksek olursa
aşınma o kadar yüksek olur. Kuru fırçalama devir hızı, aşınma oranına uygun bir hızda olmalıdır.
Ağır leke ve kirlerin temizlenmesi Temizlik solüsyonunu (oldukça güçlü bir temizlik malzemesi, pH 10-11, suya eklenir) zemin
kaplamasına uygulayın ve 5-10 dakika içine işlemesine izin verin. Dayanıklı bir fırçalama makinesi ve kırmızı pedle döşemeyi temizleyin.
Kirli suyu hemen elektrik süpürgesiyle çekin. Temiz suyla durulayın. Zeminin kurumasını bekleyin ve ardından yukarıdaki talimatlara
göre kuru fırçalama yapın.
NOKTA VE LEKE ÇIKARMA
Lekelere anında müdahale edin Lekeli bölgeleri el ile, beyaz/kırmızı bir naylon pe ve nötr deterjan ile (çözücüler kullanılmamalıdır)
temizleyin. Lekenin dış kısmından merkezine doğru ilerleyerek temizleyin. Ardından temiz suyla durulayın ve silin.

GENEL TAVSİYELER


Kendini yenileme özelliğine sahip yüzeyler kimyasal
maddelerden olumsuz etkilenir.



Zemine zarar verebileceğinden, dökülen yağa anında müdahale edin



Siyah lastik tekerlek veya mobilya ayakları renk bırakabilir.



Tüm mobilya ayaklarına koruyucu kılıf giydirilmesi gerekir.



iQ Serisi ömür boyu cila ve benzeri ürün uygulaması gerektirmez ve tavsiye edilmez.



Prewmium serisi, kullanım ömrü boyunca cila ve benzeri ürün uygulaması gerektirmez

Bir soru veya anlaşılamayan bir konu olması halinde, lütfen yerel Tarkett temsilcinize danışın.

