
Forbo Zemin Kaplamasına Uygun Temizlik ve Bakım Önerileri: 
 

Forbo Sarlon vinil koleksiyonlarının temizliği ve bakımı, uzun ömürlü PUR yüzey koruması sayesinde 
oldukça kolaydır. 
 

Sarlon 

Kullanımdan önceki ilk temizlik 
 
Yeni döşenmiş zeminler, uygulamanın bitiminin ardından 3 gün boyunca ıslak temizlenmemelidir. 
 
Zemini tüm artıklardan, kirden, tozdan arındırın ve nötr zemin temizleyici ile temizleyin. Daha büyük 
alanlar için ise, yıkayıcı-kurutucu temizlik makinesi veya 3M kırmızı petli ya da eşdeğeri bir ürünlü 
zemin temizleme makinesi (150-300 rpm) kullanabilirsiniz. Kirli suyu bir çekçek ve paspas ya da ıslak 
zemin süpürgesiyle alın ve temiz bir suyla temizledikten sonra ve zeminin kurumasını bekleyin. 
 

Zemininiz artık kullanıma hazırdır ve daha fazla müdahale ve uygulama  gerektirmez. Eğer ek bitiş 

uygulaması düşünülüyorsa, bu kılavuzun devamındaki Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakın.   

Düzenli temizlik 
 
Düzenli temizlik sıklığı, zemin üzerindeki trafik yoğunluğuna, kirlenme düzeyine, istenilen görünüme 
ve hijyen standartlarına bağlıdır. 
 

· Toz ve fazla kiri elektrikli süpürgeyle, süpürerek ya da paspasla temizleyin. 
· Lekeleri, izleri ve dökülenleri nemli bir paspas ve nötr zemin temizleyici ile çıkarın. 

Gerekirse: 
· Zemini, zemin temizleme makinesi (150-300 rpm), 3M kırmızı keçe ya da eşdeğer bir ürün ve 

nötr zemin temizleyicisi kullanarak püskürtme yöntemiyle temizleyebilirsiniz. 
 
Periyodik bakım 
 
İstediğiniz görünümü devam ettirecek sıklıkla, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. 
 

· Toz ve fazla kiri elektrikli süpürgeyle, süpürerek ya da paspasla temizleyin. 
· Lekeleri, izleri ve dökülenleri nemli bir paspas ve nötr zemin temizleyici ile çıkarın. 
· Zeminin parlaklık düzensizliklerini gidermek ve zeminde eşit bir görünüm sağlamak için nötr 

pH’li zemin koruyucu sprey kullanarak, zemin temizleme makinesi (300-500 rpm) ve 3M 
kırmızı keçe ya da eşdeğer bir ürünle zemine püskürtün.  

 

 

 

 

 

 



 
En İyi Uygulama: Etkili zemin bakımı için ipuçları 
 
Genel öneri 
 
Yeni döşenmiş zemini koruyun 
Yeni döşenmiş tüm zeminler inşaat sahasındaki diğer tehditlerden uygun leke bırakmayan koruyucu 
kaplamayla kaplanmalı ve korunmalıdır. 
Çizilmeyi azaltmak için sandalye ve masaların ayaklarında koruyucu kullanın. 
Sandalye veya masa tekerleklerinde elastik zemin kaplamasına uygun yumuşak materyaller 
kullanılmalıdır. (EN 425’e göre) 
 
Giriş Sistemi Kullanın 
Binaya giren kirin %80’i, yaya trafiği yoluyla gelir. Uygun boyut ve kalitedeki giriş zemin kaplama 
sistemi (genellikle 6lm’den büyük) kullanılmalıdır. Forbo Coral ve Nuway giriş zemin kaplama 
sistemleri; bağımsız araştırmalarla kanıtlandığı üzere, kayma riskini ve bakım masraflarını azaltıp 
bitişiğindeki zemin kaplama ürünleriyle görünümünü koruyarak, binaya ayak trafiği yoluyla giren kir 
ve nemi %94’e kadar ortadan kaldırır. 
 Tüm kaldırılabilen sistemler gibi, giriş zemin kaplama sistemleri düzenli olarak temizlenmeli ve kirden 
arındırılmalıdır. 
 
Temizlik 

· Düzenli temizlik, ara sıra yapılan ayrıntılı temizlikten daha faydalı ve uygun maliyetlidir. 
· Lütfen sadece önerilen temizlik malzemelerini kullanın. Yüksek kaliteli ürünler ve ekipman 

etkili bakımı sağlar ve bakım maliyetlerinin de sadece küçük bir yüzdesini oluşturur. 
· Temizlik ürünleri için daima üreticinin talimatlarına uyun. 
· Her zaman size verilen Sağlık ve Güvenlik kılavuzuna uyun. 

 
 
Zemin Bakımın Kimyasallarının Kullanımı 
 
Temizlikte kimyasallarının yanlış kullanımı, zeminde hasara ve/veya solmaya sebep olabilir. Bunların 
fazla kullanımı ya da yetersiz durulanması zemin performansını etkileyebilir. 
Aşındırıcı tozlar ya da temizleyiciler kullanılmamalıdır. 
 

Sıkça Sorulan Sorular 

 

Zemini ne sıklıkla temizlemeliyim? 
Temizlik ve bakım için optimum sıklık, zeminin kullanım şekline bağlıdır. Temizlik ve bakım planı 
yaparken öncelikle zeminin durumunu değerlendirmek gerekir: Örneğin, bina girişine yakın mı yoksa 
üst katlarda bir noktada mı? Kuru mu nemli kir mi toplayacak?  Ne kadar yoğun bir yaya trafiğine 
maruz kalacak?  Açık ve tek renkli zeminlerin daha sık temizlenmeye ihtiyacı olacağını unutmayın. 
 
Zemini parlatmam gerekiyor mu? 
Forbo Sarlon’a, uygulanan ileri yüzey koruması sayesinde parlatma gerektirmez. 

 

 

 

 

 



İzleri nasıl temizlerim? 
İzleri fark edilir edilmez hemen temizleyin.  Çoğu iz kuru (kağıt) mendil, su, deterjan, sentetik tiner ya 
da alkol (bu sırayla) kullanılarak temizlenebilir. Hem insanlara hem de zemine zarar verebileceğinden 
yüksek alkali ürünler (amonyak, karbonat) veya aseton gibi güçlü çözeltiler KULLANMAYIN. 
 

İzlerin sebebi Temizleyici 

Çikolata, yağ, yumurta, kahve, meyve suyu vs. Ilık suda nötr zemin temizleyici 

Asfalt, yağ, kauçuk, is Temizlik için sentetik tiner 

Sakız Soğutucu spreyle ya da buzla soğutun ve 
kazıyın. 

Pas Ilık suda oksalik ya da sitrik asit 

 
Eğer herhangi bir şüpheniz varsa temizlik materyalini örnek parça üzerinde ya da önemsiz bir alanda 
test edin. 
 

Patlatma için ipuçları 

• Kuru ya da püskürtmeli parlatma yüksek seviye parlaklık sağlar ve siyah izlerden kurtulmada 

ayrıca çizilmeleri tamir etmeye yardımcı olur. Temiz bir parlatma keçesiyle parlatma 

yaptığınızdan emin olun. 

• Keçelerinize iyi bakın. Kirlenip kirlenmediklerini kontrol edin ve kirlendiklerinde ters çevirin. 

Yıkayın, durulayın ve kullanımdan sonra kuruması için asın. 

Temizlik keçeleri, makine hızı ve zemin bakım ürünleri 

Keçe kodları  

Keçelerin seviyesini gösteren renk kodları üreticiye/ülkeye göre değişebilir. 

 

Kullanıldığı Alan 3M Keçe rengi 

Düzenli püskürtmeli temizlik Kırmızı 

Periyodik bakım Kırmızı 

Not: Mavi ya da yeşil keçeler normal temizlik ya da bakım için önerilmez.  

Kahverengi ya da siyah keçeler Eternal ya da Sarlon ürünlerinde kullanılmamalıdır. 

 

Makine hızı 
Makine temizliği için 150-300 rpm hız aralığı uygundur. 
Püskürtmeli parlatma için, parlaklık düzensizliğini gidermek ve zeminin orijinal, optimum 
görüntüsünü korumak için 300-500 rpm hız aralığı önerilir. 
 
Önerilen Zemin Kaplama bakım ürünleri 
Forbo Zemin Sistemleri; Forbo Cleaner ya da Forbo Monel gibi nötr temizleyicileri önerir. Püskürtmeli 
parlatma için nötr pH’li zemin koruyucu kullanın. 
 

 

 

 

 

 



Tedarikçi Nötr Deterjan 

Tana professional TAWIP original 
AROMA 

TAWIP Phenix 

Diversey TASKI Jontec Asset TASKI Jontec Tensol 

Ecolab NEOMAX MAXX Magic² 

Kiehl Procur concentre Ambitol Eco concentré 

 

Diğer zemin bakım ürünleri, Forbo Flooring elastik zemin kaplamasında kullanılabilir. Alternatif 

ürünler kullanacaksanız daha fazla bilgi, yönlendirme ve garanti için tedarikçinize danışın. 

 

 

Bizimle iletişime geçin: 
İletişim: 
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 
 


