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Herhangi bir aşamada tereddüt yaşamanız veya açıklama ihtiyacı duymanız 
durumunda, lütfen daha fazla bilgi için lokal Tarkett temsilcinize danışınız.
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Modern günlük oda temizliği yöntemleri, ıslak temizlik prosedürlerini azaltmayı ve bunları daha kuru temizleme teknikleriyle değiştirmeyi 

amaçlamaktadır. Örneğin, yıkanmış, önceden iyice ıslatılmış bezlerin kullanımı ve uygun makinelerin yaygın olarak kullanılması. Bu, temizlik 

personeli için işi daha etkili ve kolay hale getirir ve çevresel etkileri en aza indirir. Daha az temizlik kimyasalları ve daha az tatlı su kullanılır. 

Bu şekildeki temizleme prosedürleri sabit kalitede iyileştirilmiş sonuçlar verir. Tarkett'in iQ zemin kaplamaları PUR takviyeli aşınma 

katmanına ve zeminin kullanım ömrü boyunca kimyasal olmadan mümkün olan tam restorasyonu sağlayan eşsiz bir yapıya sahiptir. 

KABA ŞANTİYE TEMİZLİĞİ

 Uygulama süresince zemini daima kalın kağıt, sert tahta 

veya benzeri malzemelerle koruyunuz. Bandı çıkarma: bandı 

doğrudan yerden değil, geriye doğru dikkatlice çekerek 

çıkartınız. 

 Yeni zemini kullanmadan önce her zaman kaba şantiye 
temizliği önerilir. Az kirli zeminler: Kirleri ve şantiye tozlarını 
gidermek için alanı süpürünüz ya da nemli paspas ile 
paspaslayınız. Fırçalı kombine bir temizleyici/kurutucu veya 
beyaz/sarı pedler geniş alanları temizlemek için çok etkilidir. 
Tozları alabilmek için ph (3-5) değeri düşük bir deterjan 
kullanınız. 

TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ÖNLEYİCİ BAKIM

 Giriş alanındaki kiri temizlemek için doğru boyutta
giriş paspası kullanınız. Temizlenmesi gereken 
zemindeki tüm kirlerin yaklaşık %80‘i dışarıdan gelir. 
Bunun %90'ı etkili ve doğru boyutta giriş paspasları 
ile önlenebilir. Girişten giren kir ne kadar az olursa, 
bakım gereksinimleri de o kadar düşük olur.  

TEMİZLİK

 Günlük Temizleme: Kuru veya nemli paspas 

 Makine Temizliği: İyi sonuçlar elde etmek için, bir kombine 
temizleyici-kurutucu makine ve kırmızı bir ped ile zemini 
nazikçe temizleyiniz. 

 Temizlik Kimyasalları: Renksiz bir zemin temizleyici 
kullanın. Islak odalar, organik kirlenmeyi gidermek için artık 
kireç ve sabunu temizlemek için asidik temizlik maddeleriyle 
pH 3 ile 5 arasında zaman zaman temizlik gerektirebilir.
Uyarı! Dozaj talimatlarını her zaman dikkatlice izleyiniz! 

Sadece su ile temizleme konsepti: Twister Green türü ya da 

eşit *kalitede elmas parlatma peti ile donatılmış bir kurutma-

fırçalama kombin makinesi ile deterjan kullanmadan

temizleme mümkündür..  

* Lütfen alternatif ped tedarikçinizin bu kullanımı 

onayladığından emin olunuz.  

LEKE ÇIKARMA

 Lekelere derhal müdahele ediniz. Beyaz / kırmızı naylon

ped veya sert fırça kullanınız. Mavi ispirtoyla, beyaz

ispirtoyla veya renksiz bir deterjanla ıslatınız. Temiz suyla

bir kez daha siliniz. 

Giriş üç bölümden oluşmalı:

-İlk bölge (tamamen çatı altında hava şartlarına
karşı korunmuştur) kirin temizliği ve kirden 
arındırılması içindir.
-İkinci bölge kiri kurutmak için kullanılır.
-Üçüncü bölge kapıların içindedir 
ve ayakkabı altındaki son nemi 
emen yıkanabilir tekstil halılara 
sahip olacaktır. Toplamda, giriş 
bölgesi yeterince uzun olmalıdır, 
böylece üzerlerinde 8 adım 
atmanız gerekir.
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GENEL ÖNERİ

 Esnek zeminler çözücüler tarafından zarar görür.

 Yüzeye zarar verebileceğinden, dökülen herhangi bir yağı 

hemen siliniz.

 Siyah kauçuk tekerlekler ve kauçuk ayaklar zemin 

kaplamasını bozabilir.

 Tüm sandalye ayakları kaliteli koruyuculara sahip olmalıdır.

 Açık renklerin daha sık temizliğe ihtiyaç duyduğunu 

unutmayınız.

BAKIM

 Kuru fırçalama, aşınma bir kere görünür hale geldiğinde 
zeminin yüzeyini eski haline getirmek için en etkili 
yöntemdir. Makine ile zemini temizledikten hemen sonra 
kuru fırçalama yapmak en iyisidir. Kuru fırçalama, yeni kir 
oluşumlarını önler. En iyi sonuç 500-1000 rpm hız ve kırmızı 
bir ped kullanılması ile elde edilir. Hız ne kadar yüksek 
olursa parlaklık da o kadar yüksek olur. Aşınma miktarına 
göre sık sık kuru fırçalama yapmak uygundur. 

 Ağır aşınma ve kirlenme makine temizliği gerektirir. 
Zemin üzerine bir temizleme çözeltisi (oldukça güçlü, pH 
10-11, suya eklenmiş) uygulayınız ve 5-10 dakika boyunca 
etki etmesine izin veriniz. Ağır hizmet tipi tek bir fırçalama 

makinesi ve mavi ped kullanarak zemini temizleyiniz. Kirli 
suyu hemen vakumlayınız. Temiz su ile durulayınız. Zeminin 
kurumasını bekleyiniz ve ardından talimatlara göre kuru 
fırçalama yapınız.


