
Forbo Zemin Bakımı - Flotex 
 
Forbo Zemin Kaplamasına Uygun Temizlik ve Bakım Önerileri: 
Forbo Flotex® rulo ve karo zemin kaplamaları yapısı itibari ile, diğer hiçi bir tekstil zemin 
kaplamalarından temizlenemeyecek kirden kurtulmaya imkân tanır. Geleneksel havlı halının ilmekli 
ya da bükümlü ipliklerinin aksine, Flotex®’in pürüzsüz ve düz iplikleri kir partiküllerini hapsetmez ve 
temizlik sırasında kolayca ortadan kaldırılmalarını sağlar. Yere dökülen çoğu şey sadece suyla 
temizlenebilir. 
 
Kullanımdan önceki ilk temizlik 
Yeni döşenmiş zeminler, uygulamanın ardından 3 gün boyunca ıslak temizlenmemelidir. 
Tüm yüzey kiri, artıkları, kum ve çakıllarını yukarı emiş gücüne sahip döner fırçalı elektrik süpürgesi 
kullanarak temizleyin. Tüm kirin alındığından emin olmak için elektrikli süpürgeyle birkaç defa 
üzerinden geçin. 
Süpürge, ileriye hızlı itilmeli, geriye yavaş çekilmelidir. Gerektiğinde noktasal lekeleri temizleyin. 
 
Düzenli Temizlik 
Düzenli temizlik sıklığı, zemin üzerindeki trafik yoğunluğuna, kirlenme düzeyine, istenilen görünüme 
ve hijyen standartlarına bağlıdır. 
 

· Yukarı emiş gücüne sahip döner fırçalı elektrik süpürgesi kullanın. 
· Gerektiğinde noktasal lekeleri temizleyin. 

 
Gerekirse: 
 
Düzenli temizliğin bir parçası olarak, aşağıdaki elektrikli halı temizleyicilerinin belirli aralıklarla 
kullanımı tavsiye edilir: 
 

- Sıcak su çekme makinesi 
- 3’ü 1 arada makine 
- Silindirik ters dönüşlü fırçalı makine 

 
Zemini temiz bir suyla boydan boya durulayın ve kullanmadan önce zeminin kurumasını bekleyin. 
 
Leke Temizliği 
Yere dökülen şeylerin çoğu temiz ılık su kullanılarak ya da nötr, köpüksüz halı deterjanı kullanılarak 
temizlenebilir. 
Yere dökülen şeylerin yoğun ya da inatçı olması halinde; aşağıda belirtilen kazı, fırçala, durula 
prosedürü kullanılabilir.  
 
Kazı, fırçala, durula prosedürü 
 

1. Kör uçlu kazıyıcı ya da spatula kullanarak yere dökülen maddenin mümkün olan en çok 
kısmını kazıyın. 

2. Yeterli miktarda su ekleyin, yoğun kıllı bir fırçayla fırçalayın ve kirli sıvıyı bir bez yardımıyla 
alın. 

3. Temiz suyla durulayın. Boya raspası veya spatula veya emici bir bez kullanarak sıvının 
mümkün olan en çok toplayın. 

4. Eğer dökülen madde ya da leke tamamen temizlenemezse, madde 2 ve 3’ü, etkilenen 
bölgede nötr, köpüksüz halı deterjanı ya da çok amaçlı leke temizleyici kullanarak tekrarlayın. 

5. Zemini temiz bir suyla boydan boya durulayın ve kullanmadan önce zeminin kurumasını 
bekleyin. 



 
En İyi Uygulama: Etkili zemin bakımı için ipuçları 
 
Genel öneri 
 
Yeni döşenmiş zemini koruyun 
Yeni döşenmiş tüm zeminler uygun leke bırakmayan koruyucu kaplamayla kaplanmalı ve kaplama 
sırasında diğer tüm işlemlerden korunmalıdır. 
 
Giriş Sistemi Kullanın 
Binaya giren kirin %80’i, ayak 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. Herhangi bir kir temizleme sisteminde olduğu gibi, tüm giriş 
zemin kaplama sistemleri düzenli olarak temizlenmeli ve kalkan 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 Bakımında Kimyasalların Kullanımı 
Temizlikte kimyasallarının yanlış kullanımı, zeminde hasara ve/veya solmaya sebep olabilir. Bunların 
fazla kullanımı ya da yetersiz durulanması zemin performansını etkileyebilir. 
 
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 mi yoksa üst 
kata mı yakın? Kuru mu nemli kir mi toplayacak?  Ne kadar yoğun bir ayak trafiğine maruz kalacak?  
Açık renkli zeminlerin daha sık temizlenmeye ihtiyacı olacağını unutmayın. 
 
İzleri nasıl temizlerim? 
İzleri fark edilir edilmez hemen temizleyin.  Yere dökülen şeylerin çoğu yukarıda verilen leke 
temizleme önerileriyle temizlenebilir. Hem insanlara hem de zemine zarar vereceğinden ağartıcılar 
veya güçlü çözücüler KULLANMAYIN. 
 

İzlerin sebebi Temizleyici 

Yere dökülen ıslak 
maddeler 

Küçük bölgeler ve küçük kazalar için kazı, fırçala, durula prosedürü 

Yere dökülen kuru 
maddeler 

Dökülen maddenin fazlasını alın ve süpürge yardımıyla iyice süpürün 

Sakız Uygun jel bazlı sakız çıkarıcı kullanın 

Temizlenmeyen iz Deterjan kalıntısı ya da  bölge temizlik sonrası tamamen durulanmamış 
olabilir 

 



Eğer herhangi bir şüpheniz varsa temizlik materyalini örnek parça üzerinde ya da önemsiz bir alanda 
test edin. 
Önerilen Zemin Kaplama bakım ürünleri: 
Sadece naylon ipliklere uygun olan nötr pH, köpüksüz halı deterjanları kullanılmalıdır. 
 

Tedarikçi Köpüksüz tekstil deterjanları İz çıkarma 

Tana professional TUBA spray-ex 
TUBA universal 

TUBA Spot 
TANEX Gum ex 
(sakız) 
 

Diversey TASKI Tapi Extract Tapi Spot ex1 
Tapi Spot ex2 

Ecolab Sapur Spray ex 
ENERGY CLEAN S 

Sapur A et B 
Sapur Freeze 

Kärcher RM 764 Press 
RM 760 

RM 769 
 

 
Diğer zemin bakım ürünleri, Forbo Flotex zemin kaplamasında kullanılabilir. Alternatif ürünler 
kullanacaksanız daha fazla bilgi, yönlendirme ve garanti için lütfen tedarikçinize danışın. 
 
Lütfen ağartıcı kullanmayın; ağartıcılar ürüne zarar verebilir ve rengini değiştirebilirler. 
 
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 
 


