
Uygulama Talimatları: Eternal 
 
Genel Tavsiye 
 
Uygulanan zemin kaplamasının görünümü, performansı ve dayanıklılığı büyük ölçüde alt zeminin 
kalitesine ve uygulamanın yapıldığı alanın şartlarına bağlıdır. 
 
Eternal zemin kaplamanın uygulaması mümkünse esnek zemin kaplamaların kurulumuna yönelik 
uygulama esaslarına bağlı olarak yapılmalıdır. Zemin kaplamasının yapılacağı alan temiz tamamen 
kapalı, dış hava şartlarından izole ve diğer materyallerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak 
yüzey kirleticilerden arındırılmış, temiz, pürüzsüz, sert, kuru olmalıdır. 
 
Yapıştırıcının açılma süresi uygulama yapılacak alanın koşullarına ve zeminin ne kadar gözenekli ve su 
emme oranına sahip olduğuna bağlıdır. Bunun için yapılacak en iyi uygulama kuruluma başlamadan 
önce yapıştırma bağı testi uygulamaktır. Yapıştırma testi, alanın koşulları altında hem yapıştırıcının 
verim özelliklerinin (bekleme ve uygulama süresi) hem de olası yapışmama problemlerinin 
belirlenmesine yardımcı olur. 
 
Tüm yüzeylerde her zaman nem testi yapın. Altında kat olmayan temellerin etkili bir nem bariyeri 
olmalıdır. 
 
Kaplama yapılacak yerler yüzeylerin, uygulamanın ve uygulama sonrasında son kontrollerin düzgün 
bir şekilde yapılması için yeterince aydınlatılmış olmalıdır. 
 
Uygulama yapılacak alan uygulamadan önceki 48 saat, uygulamadan sonraki 24 saat  ve kurulum 
uygulama boyunca 18 ila 27 ºC arasında sabit bir sıcaklıkta tutulmalıdır. Malzeme ve yapıştırıcı 
kurulumdan önce en az 24 saat boyunca aynı ortam şartlarına alıştırılmalıdır. Kaplamalar teslimden 
önce 10ºC’nin altındaki bir sıcaklıkta depolanıyorsa veya taşınıyorsa ortama alıştırma süresi 48 saat 
olmalıdır. 
 
Uygulamaya başlaması için tüm zemin ve ortam koşullarının önerileri karşıladığından emin olun. 
Kuruluma başlamak, ortam koşullarının ilgili taraflarca kabul edildiği anlamına gelir ve doğrudan 
yetersiz alan koşullarıyla ilgili meydana gelen hatalar müteahhit ve/veya uygulama yapan firmanın 
sorumluluğundadır. 
 
Montaj işleminden önce rulolarda bulunan malzemenin rengi, miktarı ve parti numarası doğru olup 
olmadığı ve malzemelerin iyi durumda olduğu kontrol edilmelidir. Kurulum yapıldıktan sonra yanlış 
renk, desen veya görünün hasarlardan dolayı oluşabilecek şikayetler kabul edilmeyecektir. 
 
Aynı partiye ait ve aynı renkteki malzemeleri kullanın ve malzemelerin montajını rulo numarası 
sırasına göre yapın. Farklı ürün partilerinin kullanılması her zaman gözle görülür renk farklılıklarına 
neden olur. Parti numarası malzemenin ambalajında net bir biçimde belirtilmiştir ve kuruluma 
başlamadan önce parti numarası kontrol edilmelidir. 
 
Montajı yeni yapılan tüm kaplamalar gibi Eternal da 72 saat boyunca yoğun trafikten özellikle de ağır 
yükteki taşıtların veya eşyaların tekerleklerinden korunmalıdır, ayrıca kurulumdan sonraki 48 saat 
boyunca kaplamalar yıkanmamalıdır. 
 
 
 
 
 



 
Yerden ısıtma 
Forbo kaplama ürünleri, alt zeminin maksimum yüzey sıcaklığını 27°C’yi geçmemesi sağlandığı 
koşullarda yerden ısıtmalı zeminlerin üzerine monte edilebilir. Yapıştırıcının alt zemine güvenli bir 
şekilde tutmasını sağlamak için yerden ısıtma sistemi, Forbo kaplamalarının uygulamasından en az 48 
saat önce kapatılmalı ya da en düşük sıcaklığa ayarlanmalıdır. Kaplama malzemesinin kurulumu 
sırasında alt tabanın sıcaklığı 18°C’yi geçmemelidir. Uygulamadan önce, uygulama sırasında ve 
uygulamadan sonraki 72 saat boyunca oda sıcaklığını en az 18°C'de tutmak için gerekirse alternatif bir 
ısıtma kaynağı kullanılmalıdır. Yerden ısıtma sisteminin sıcaklığı uygulamadan 72 saat sonra 
yükseltilebilir. Zemin sıcaklığını artırma işlemini yavaş yavaş gerçekleştirilmeli, böylece alt zemin ve 
kaplama malzemesi sıcaklık değişimine daha kolay uyum sağlayacaktır. Sıcaklığın aniden değiştirilmesi 
yapışma problemlerine neden olabilir. 
 
Yapıştırıcı Önerileri ve uygulama 
Eternal’ı montaj ederken, Forbo Eurocol ‘640 Eurostar Special’ gibi düşük emisyonlu bir EC1 yapıştırıcı 
kullanmanız önerilir. 
Alternatif ürünler kullanacaksanız daha fazla bilgi, yönlendirme ve garanti için tedarikçinize danışın. 
EUROCOL V 22 ST / EUROCOL V 28 GREEN 
 
Yapıştırıcıyı uygulamak için bir A2 dişli mala kullanın. 
Not: Malalar kullanıldıkça aşınır. Uygun ve belirtilen çentikli malanın kullanıldığından ve bakımının 
yapıldığından emin olmak için malayı kullanmadan önce ve kullanım sırasında mutlaka kontrol edin. 
Not: Yapıştırıcı dikkatli bir şekilde tüm zeminin kenarlarına kadar eşit bir şekilde dağıtılmalıdır- 
böylece malzemenin kaplama alanının kenar ve köşe noktalarına da düzgün bir şekilde yapışmasını 
sağlanmış olur. 
 
Her seferinde sadece 1 adet ve boy malzeme uygulayın. Malzemeyi ıslak yapıştırıcının üzerine 
yerleştirdiğinizden emin olun ve 50-70 kg’lık bir rulo ile malzemenin üzerinden geçin, malzemeyle 
yapıştırıcının tam tutmasını sağlamak için ruloyu tüm yönlere doğru hareket ettirin. Yapıştırıcı 
açıldıktan sonra açık kalabileceği süre göz önünde bulundurularak zemine sadece kaplama 
yapılabilecek kadar miktarda yapıştırıcı dökmek ve yaymak önemlidir. 
 
Kapı çerçevesi veya süpürgelik gibi büyük rulolarla üzerinden geçilemeyen alanlarda el rulosu 
kullanılmalıdır ya da sürtme çekiciyle yapıştırıcının üzerine baskı yapılmalıdır.  
 
Her zaman fazla yapıştırıcı kalıntısını kurumadan önce nemli bir bezle silerek alın. 
 
Döşeme yönü 
Malzeme döşeme yönüyle ilgili aşağıdaki montaj tavsiyelerine uyun. 
 
Her tasarımın montaj yönü ürün broşüründe, ambalajında ve malzemenin arkasında belirtilmiştir. 
Genel olarak aşağıdaki kılavuz geçerlidir, ancak kurulumu planlarken her bir malzeme için gerekli 
kurulum metodunu kontrol etmek çok önemlidir. 
 

 Aynı desenli/Tek renkli tasarımlar: 
- Concrete, Stucco, Slate, Stone, Colour* 
Malzemeler birbirine ters yönde monte edilmelidir. 
*Not: Shaded Space ve Rianbow tasarımları için tasarım düzenine bakın. 
 
 



 Aynı yöndeki tasarımlar: 
- Wood, Stripe; Textile; Woven; Brushed Aluminium, Chrome and Bronze; Light, Warm and Grey 
Textured Concrete. 
Malzemeler aynı yönde monte edilmelidir. 
 
Uygulama 
Malzemeyi kesmeden önce daima önerilen döşeme yönünü kontrol edin (yukarıdaki “Döşeme yönü 
başlığına bakın). 
Malzemeyi tam ebadında kesmeden önce, malzemeyi boyuna kesip rulolardan dolayı oluşan 
gerginliği ortadan kaldırmak için levhaları tersine sarın (Aşağıya bakın).  
 
Tekrar sarma 
Vinil malzemeler fabrikada sıkı bir şekilde rulo halinde sarılır. Bu işlem sayesinde ürünlerde hafif bir 
gerilme söz konusu olur. Bu gerilme ürünler açıldıktan sonra ürünün boyuna çok az kısalabilmesini 
sağlamaktadır. Bu yüzden kısalmayı en aza indirmek için kestiğiniz malzemeleri tekrar kendi üzerinde 
tersine döndürerek sarın. Döşemeye başlamadan 15 dakika önce ruloyu açın. Ayrıca döşeme işlemine 
başlamadan önce ruloların ortama alıştırılmasını sağlamak için rulolar 24 saat boyunca 18ºC’lik bir 
sıcaklıkta açık bir şekilde döşeme yapılacak alanda bekletilmesi tavsiye edilir. 
 
Kesme ve döşeme 
Her malzeme döşeme alanına uyacak şekilde çizici ile işaretlenmelidir. Birleşim kesimleri yapılmadan 
önce fabrikadan gelen ürünlerin kenarları düzgünce kesilmelidir. Levhaların tam olarak birleşmesini 
sağlamak için kenarlar üst üste getirilip ve alttan işaretlenmelidir ya da kenar kesme aletiyle 
kesilmelidir. Lütfen aşağıya bakın. 
 
Önce levhanın uzun tarafını duvara doğru işaretleyin. Levhayı duvara yaslayın. Levha, ilgili konumuna 
doğru biçimde yerleştirilmiş ve kenarları duvarın üzerine çıkmış olmalıdır. Bu halde kenar kesici 
kullanarak ürünün diğer uzun kenarını veya tebeşirle çizgi çekip levha üzerindeki bu hat boyunca 
bıçak kullanarak fabrika çıkışlı kenarları düzgünce kesin.  

 
Kesilen kenarın çizgisini alt zemine bir kalem yardımıyla çizin. Bu çizgi sizin rehber çizginiz olacak. 
 
Malzemeye dik açılarda olacak şekilde bir cetvel veya düz kenar yerleştirin. Hem malzemenin kenar 
bölgesinin üzerine hem de alt zemine bir düz çizgi çekin (Şekil 1). Levhanın bir ucunu kendi üzerine 
katlayın, diğer ucunu ise duvardan 25mm kadar uzaklaştırın (Şekil 2). Levhayı düz bir şekilde, kenarı 
rehber çizginize doğru gelecek şekilde yerleştirin (B). Çubuk işaretleme aletini düz çizginin zeminde 
başladığı nokta ile malzemenin üzerindeki çizgiye göre yerleştirin (Şekil 3). 
 
İpucu: Kesilen malzemeyi geri çekmeye alternatif olarak, rulonun içindeki göbek malzemenin altına 
yerleştirilerek, malzeme ucu ve duvar arasında gerekli boşluğu oluşturulabilir. Bu aynı zamanda 
malzeme geriye çekildiğinde malzemenin kıvrılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. 
 



İşaretleme aletini rehber çizgiye paralel tutun ve levhanın ucunu çizin (şekil 4). Malzemeyi çizgi 
boyunca kesin. Düz çizginin ve rehber çizginin yardımıyla levhanın duvara uyumunu kontrol edin. Aynı 
yöntemi kullanarak levhanın diğer ucunu da işaretleyin ve kesin. 
 
Uzun levhaları döşeme 
Rulo vinillerin üretimi sırasında materyal boyuna hafiften gerilir. Rulolar yapıştırma işlemi için ilk 
açıldığında, işaretlendiğinde ve tersine sarıldığında kendini biraz daha salar ve gevşer. Döşenen levha 
uzunsa, bu gevşeme hafif bir kısalmanın meydana gelmesi için önemli olabilir ve takılan ucu bir kez 
daha yapışkanın içine katlandığında duvara biraz kısa kalmasına neden olur. 
 
Bunu önlemek için levhanın bir ucunu çizin ve yerleştirin, ardından tümünü yapıştırın ancak bu ucu 
çizmeden ve yerleştirmeden önce son 1,5 - 2 metreyi diğer uca yapıştırın. Bu kadar kısa bir uzunluk 
katlanırken meydana gelen herhangi bir gevşeme önemli olmayacaktır. Yapıştırıcı hala aktifken tüm 
malzeme sıkışmış ve silindirlenmiş olmalıdır. 
 
Bir sonraki ruloyu, ilk yapıştırılan malzemenin yanına gelecek şekilde yerleştirin. Rulonun uçları 
duvara dayanacak ve malzemenin kenarı, önceden yapıştırılan malzemenin yaklaşık 2 cm üstüne 
gelecek şekilde yerleştirin. Bu rulonun diğer tarafının fabrika kenarını yukarıda anlatıldığı gibi kesin ve 
kesilen kenarın hattını kalemle zemine çizin. 
 
İlk ruloda olduğu gibi başlangıç ve bitişleri (kısa kenarları) çizin ve kesin. 
 
Birbirine tam uyan kenar birleşimleri sağlamak için derz kesici veya alt malzeme çizici aleti kullanın. 
(Aşağıda görülmektedir.) 
 
Söz konusu işlemi her bir rulo ve malzeme için tekrarlayın. Karşı duvarda kullanılan son parça için ilk 
uzunlamasına parçada yapılması gerekenlerin tekrarlanması gerekmektedir. 
 
Not: Fabrika çıkışlı kenarlar, derz için doğru bir kenar bir oluşturmaları bakımından dikkatle 
tıraşlanmalıdır 
 
Eternal Wood tasarımları için derz kesme 
 
Eternal Wood serisi ürünler rulonun her iki yanında belirli bir kenarla üretilir. Aşağıda verilen 
tavsiyenin uygulanması ideal derz görüntüsü elde etmek hem de fireyi en aza indirmek için size 
yardımcı olacaktır. 
 
Genelde levhanın bir tarafında dar, diğer tarafında ise geniş bir kenar olur – bu, tıraşlama 
yapılabilmesine imkan tanımak için bilinçli yapılmıştır (Şek.1). Baskı hattı veya plank boyunca 
uygulayıcının tercih ettiği kaynak kordun yerine göre, dar kenarlar  2 ila 3 mm arasında tıraşlanması 
gerekir. (Şek.2). Diğer taraftaki daha geniş olan kenarda ise en az seviyede tıraşlama yapılmalıdır 
(Şek.3). 



 
 
Not: Eğer baskı hattı daha geniş olan tarafta görünür haldeyse, ruloyu baskı hattı boyunca 
tıraşlamalısınız. 
 
Tıraşlama işleminden sonra kaynaklı kenar içeren plank ana gövdeden daha dar hale gelebilir. Bu, 
zemin tamamen kaplanıp tasarım tamamlandığında kaybolacaktır. Kaynaklı kenar ister baskı hattı 
boyunca ya da ona bitişik kesilmiş olsun, plank tasarımında desen uyumu yapılması yan derzlerde 
gerekli değildir. 
 
Yatay derzler –  
Bir sonraki ruloyu aşağıda gösterildiği şekilde plank dizaynı hizalayacak şekilde açın. Üst üste binen 
bölgenin derinliğini, deseni devam ettirecek biçimde ayarlayın; bu esnada levha boyunca plankların 
hizalaması da dikkate alınmalıdır. 

 
  (Doğru)      (Yanlış) 
 
 
Üzerinde başka şekilde anlaşılmadıysa veya durumun müsaade ettiği noktalarda yatay derzlerin en iyi 
görselliği elde etmek için çakışmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Burada verilen tavsiyelere 
uyulması, montajı gerçekleştiren kişiye yapıştırıcının açıkta kalma ve işleme süresini yönetmek ve 
döşeme malzemesinin ıslak yapıştırıcıya oturtulmasını sağlamak için en iyi fırsatı sunacaktır. 
 
Rulonun yapıştırılması 
 
Rulonun uzunluğunu/uzunluklarını yarıya kadar geri çekin. 
 
Katlanmış haldeyken malzemeyi desteklemesi için rulo göbeğinin levhaya yerleştirilmesi, yapıştırıcı 
sürülürken levhaların katlanmasını engelleyecektir. 
 



Yapıştırıcıyı uygun taraklı mala kullanarak uygulayın ve montaj boyunca doğru mala çentiğinin devam 
ettirilmesini sağlayın – yukarıdaki yapıştırıcı kılavuzuna bakın. 
 
Uygun bekleme süresinden sonra ruloyu yapıştırıcıya oturtun. Daha sonra, malzemeyi bir sürtme 
plakası veya kaydırıcı yardımıyla ortasından dışarı doğru bastırın. Bunu yapmanın amacı, malzeme ile 
yapışkan arasındaki sıkışmış havayı uzaklaştırmaktır. Sağlam bir şekilde yapışmasını sağlamak 
amacıyla 50-70 kg’lık bir rulo ile her yönde bastırın. 
 
Not: Bu işlem sırasında malzemenin yerinden oynamadığından ve vinil levhayı yapıştırıcının üzerine 
yerleştirirken uç uca ek yerlerinin korunduğundan emin olun. 
Not: Tüm derzlere uygun kaynak kordonu kullanılarak sıcak kaynak uygulaması yapılmalıdır. 
 
Duvar Dönüşlü Süpürgelikler 
 
Eternal, standart PVC setlerle veya 20mm ya da 38mm’lik köşe yastık profili ile alışılagelmiş teknikler 
kullanılarak duvar dönüşlü süpürgeliklerde kullanılabilir. 
 
Eternal Wood tasarımları için sahada oluşturulan süpürgelikler kullanılıyorsa, en üst seviyede görsellik 
sağlanabilmesi adına aynı tasarımda ya da kontrast oluşturan tek renk/genel dizayn ile bordür 
kullanılarak elde edilebilir. 
 
Derz oluşturma ve kanal açma 
 
Derzler, malzeme kalınlığının 2/3’ü kadar derinlikte açılmalıdır. ‘P’ Tipi bir kanal açıcı, derzlerde elle 
kanal açma işlemine kullanılması tavsiye edilir. Ne var ki, otomatik veya elektrikli kanal açıcılar daha 
büyük montajlarda daha verimli olacaktır. 
 

 
 1     2        3       4         5         6 
 
1-Kanal merkezinde ve doğru derinlik 
Optimum mukavemette kaynak 
 
2-Kanal çok sığ 
Kolay çıkabilir. 
Zayıf kaynak 
 
3-Kanal çok derin 
Kaynak yapılması zor  
Zayıf kaynak 
 
4-Derz aralığı çok fazla 
Kaynak yapılması zor  
Zayıf kaynak 
 



5-Derz kanalı çok geniş 
Kaynak yapılması zor  
Zayıf kaynak 
 
6- Kanal ortalanmamış 
Zayıf kaynak 
 
Sıcak Kaynak 
 
Sıcak hava tabancasını açın ve doğru sıcaklığa ulaşması için 5 ila 7 dakika bekleyin. Eternal’in yaklaşık 
450° C’de kaynak işlemine tabi tutulması gerekir (ayar detayları için bkz. tabanca kılavuzu). Sıcak hava 
tabancasını çalıştırmadan önce kaynak ucunu takın. 
 
Tabanca yerde ise, kaynak ucunun yönü zemine veya herhangi bir tehlikeli yaratabilecek bir noktaya 
yönlendirilmediğinden emin olun. 
 
Kaynak tabancaları değişkenlik göstereceğinden, doğru hava tabancası sıcaklığına kaynak hızıyla 
eşleşmesi için uygulanacak olan kaynak tekniğinin önce atık malzeme parçası üzerinde denenmesi 
tavsiye edilir. Eternal, 5mm’lik Speedweld kaynak ucu ile kaynak işlemine tabi tutulması gerekir. 
 
Sıcak kaynak işlemine başlamadan önce kanalın tamamen temizlendiğinden emin olun. Bütün elektrik 
kablolarının birbirlerine dolanmamış şekilde yerleştirildiğinden ve kaynak işlemine tabi tutulacak derz 
hattı boyunca hiçbir engel bulunmadığından emin olun. 
 
Kaynak kordonunu uygun ve yeterli uzunlukta kesin ya da makaradan yeteri miktarda kaynak 
kordonu çıkararak makarayı çalıştığınız yere yerleştirin. Eğer mümkünse elektrik kablosu uzağınızda 
dursun. 
 
Bir duvardan başlayın. Geri yönlü hareketle kaynak işlemine başlayın; bu esnada kaynak kordonuna 
hafif aşağı yönlü baskı uygulayarak duvardan uzaklaşmalısınız. Böylece kaynak ucu kaynak 
kordonunun kanala iyice girmesini sağlayacaktır. Kablonun kaynak ucu tarafından eritilmesine 
müsaade etmeyin. 
 
İyi bir kaynak, doğru sıcaklık, hız ve aşağı yönlü basınç kombinasyonu ile elde edilir. Erimiş kordonun 
kanalın dibine kadar erişebilmesi için kaynak kablosunun yeterince erimesine izin verilmelidir. 
 
Kaynak Kordonu Tıraşlama 
 
Not: Forbo, zemin kaplaması üzerinde istenmeyen hasarları önlemek için kaynak kablosunu kesmek 
üzere Mozart bıçağı kullanılmasını önerir. 
Eğer keskin bir ıspatula kullanılıyorsa, derzlerin kenarlarına zarar vermemek amacıyla çok özen 
gösterilmelidir. 
 
Kaynak kordonu halen sıcak haldeyken bir Mozart bıçağı veya ıspatula ve kılavuz sıyırıcı kullanarak 
kordonun üst yarısının çoğunu yaklaşık 0.5mm tıraşlayın. Böylece, kablonun daha hızlı soğuması 
sağlanır ve kaynak kordonunda çökme riski olmadan hızlı bir şekilde ilk kesim yapılmasını sağlar. 
 
Kaynak kablosu, soğudukça hafif bir şekilde içbükey şekil alacaktır (aşağı yönlü çökme). Malzemenin 
tamamen soğumasını bekleyin ve ardından Mozart bıçağı veya keskin bir spatula kullanarak kesme 
hattına açılı biçimde, malzemeyle sıfır olacak şekilde tıraşlamaya başlayın. 
 
 



 
 
1)Ispatula  
2)Kılavuz Sıyırıcı  
3)Mozart bıçağı 
 
Not: Kaynak teli ve malzeme halen sıcakken tıraşlama işleminin yapılması, kaynak kablosunun hasar 
görmesine neden olabilir. Bu durum, sonuç olarak derzlerin kirlenmesine veya döşeme yüzeyinde 
kalıcı hasara neden olabilir. 
 
Kaynak birleştirme 
Bir derzin orta yerinde kaynak birleştirmek amacıyla gevşek uçları tıraşlayın ve üst üste binecek kısmı 
manüel kanal açıcı ile aşağı yönde pahlayın. 
Kanala sıcak hava girdiğinden ve kabloyu ısıttığından emin olun. Tabanca, kaynak yapılmamış kısmın 
üzerinden geçerken basınç uygulayın ve kaynağı, birleştirilecek olan kısmın üzerine getirin. 
Soğumasını bekleyin ve normal şekilde tıraşlayın. 
 

 
Perimetre mühürleme 
 
Kaynak derzlerinin belirtilmesinin amacı rutubetin yer döşemesinin altına girme riskini önlemekse, 
boruların ve benzeri ekipmanların yer döşemesinin içinden dışarı doğru çıktığı alanlarla birlikte 
perimetrelerin de sızdırmaz olmasının sağlanması şartname kapsamında belirtilmelidir. Bu işlem 
genellikle silikon sızdırmazlık malzemesiyle yapılır; ancak hapishane gibi özel alanlarda sıkı yapışan 
epoksi kullanılabilir. 
 
Soğuk kaynak 
Eternal, sıcak kaynak sistemlerine bir alternatif olarak, az derzli ufak uygulamalar ve orta dereceli 
ticari kurumlar için Noviweld 671 ile soğuk kaynak işlemi uygulanabilir. Okullar, hastaneler ve ıslak 
zeminler gibi ağır ticari faaliyetlerin olduğu yerlerde sıcak kaynak uygulanmalıdır. 
“Noviweld 671 soğuk kaynak” başlıklı ayrı bir kılavuz, bu gibi ortamlarda yapılacak montaj işlemleri 
hakkında daha ayrıntılı bilgi sunmaktadır. 
 
Kurulum tamamlandıktan sonra 
 
Saatler süren profesyonel işlemlerden ziyade ilk izlenim, müşteri üzerinde çarpıcı bir etkiye sahip 
olmaktadır. 
 
Kurulum yapılan yer artıklardan ve çöplerden arındırılmalıdır. Zemin süpürge ile süpürülmeli ve hem 
yerdeki hem de süpürgeliklerdeki yapıştırıcı artıkları temizlenmelidir. 
 



Proje tamamlanmadan önce zeminin diğer montaj işlemlerinden, saha trafiğinden, darbelerden, 
çiziklerden ya da çukur izlerinden korunması gerekmekte olup, meydana gelecek trafiğe uygun tipte 
ve seviyede koruyucu sistem tercih edilmelidir. 
 
Çoğu durumda, ilk zemin temizliği ve hazırlık işinin uygun personel ve donanıma sahip profesyonel bir 
temizlik yüklenicisine bırakılması veya alt yüklenici olarak görevlendirilen temizlik firmalarına 
bırakılması daha uygun olmaktadır. 
 
Herhangi bir yeni zemin kaplamasının en üst seviyede performansa ulaşılması gerekiyorsa, daha ilk 
günden itibaren en doğru temizlik ve bakım prosedürlerinin uygulanması önemlidir. Tüm Forbo 
ürünleri için geçerli olan temizleme ve bakım talimatlarını şuradan indirebilirsiniz:  
https://www.forbo.com/flooring/tr-tr/uygulama-bak-m/temizlik-bak-m-videolar/p9c3ps 
 
Uygulama işlemi tamamlandıktan sonra ve temiz bir şekilde teslimat gerçekleştirilmeden önce tüm 
temizlik ve bakım kuralları ana yükleniciye, müşteriye veya nihai kullanıcıya verilmelidir. 
 
Herhangi bir şüpheniz olursa bizimle irtibata geçin: 
 
Forbo Flooring Systems TR 
iTower Plaza, Merkez Mah. Akar Cad. No: 3 K: 25 D: 172 Bomonti 34381, Şişli - İstanbul / Turkey 
Tel. +90 212 809 03 16 - 03 17  Fax +90 212 809 03 18  
Info.flooring.tr@forbo.com 
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