Forbo Zemin Bakımı ‐ Flotex
Forbo Zemin Temizlik ve Bakım tavsiyesi:
Forbo Flotex® flok halılar dayanımını ve kompakt yüzey yapısını su geçirmez köpük tabanı ve metrekareye düşen
80 milyon naylon 6.6 fiber liften oluşan yüzeyinden alırken, normalde yalnızca bir halının sağlayabileceği düşünülen
sessizliği ve konforu yaşatıyor.
Flotex®’in Sıkı iplik yapısı sayesinde toz ve kiri içerisinde hapsetmediği ve böylece kolay temizlenebildiği için diğer
tüm halılardan farklı özel bir halıdır. Pürüzsüz düz lifleri sayesinde geleneksel halılardaki döngülü ve burgulu liflerden
farklı olarak kir parçacıklarını hapsetmez; böylece temizlik sırasında kolayca alınmalarını sağlar. Çoğu döküntü yalnızca
normal suyla temizlenebilir.

Kullanmadan önceki ilk temizlik
Yeni döşenmiş zeminler, kurulumdan sonraki 3 gün içerisinde ıslak biçimde temizlenmemelidir.
Mekanik döner fırça ile dikey bir elektrikli süpürge kullanarak zemindeki tüm kir, kalıntı, kum ve taşları temizleyin. Gevşek
kirlerin temizlendiğinden emin olmak için süpürgeyi kullanarak tüm yönlerden birkaç geçiş yapın. Süpürme işlemi ileriye
doğru hızlı ve geriye doğru yavaş yapılmalıdır. Gerekiyorsa elle temizlik yapın.

Düzenli Temizlik
Düzenli temizlik sıklığı zeminin kullanılma miktarına, kirlenme seviyesine, istenen görünüşe ve hijyen standartlarına
bağlıdır.
• Mekanik döner fırça ile dikey elektrikli süpürge kullanarak süpürün.
• Gerekiyorsa elle temizlik yapın.
• Düzenli temizliğin bir parçası olarak, aşağıda verilen mekanik halı temizleme makinesi yöntemlerinin periyodik bakımı
da önerilir:
• Sıcak su temizleme makinesi
• 3’ü 1 arada makine
• Silindirik döner fırçalı makine
Temiz suyla iyice duruladıktan sonra kurumaya bırakın.

Elle Temizleme
Çoğu kir ve döküntü parçalar temiz ılık su veya nötr, köpürmeyen halı deterjanı kullanılarak çıkartılabilir. Daha yoğun
veya inatçı lekeler için aşağıdaki kazıma, ovalama, durulama prosedürü kullanılabilir.
Kazıma, ovalama, durulama prosedürü
1. Küt uçlu bir kazıyıcı veya spatula kullanarak döküntüyü mümkün olduğunca kazıyın.
2. Yeterli miktarda su uyguladıktan sonra sert kıllı bir fırça ile ovalayın ve kirli sıvıyı bir bez ile alın.
3. Temiz suyla durulayın. Spatula ile sıvıyı mümkün olduğunca emici bir bezle alın.
4. Döküntü veya lekenin tamamen çıkmadığı durumlarda, nötr ve köpürmeyen bir halı deterjanı veya çok
amaçlı temizleyici kullanarak yukarıdaki 2 ve 3. maddeleri tekrarlayın.
5. Temiz suyla iyice duruladıktan sonra kurumaya bırakın.

Üstün Uygulama: Etkili zemin bakımı için ipuçları
Genel öneriler

Leke kaynağı

Yeni kaplanan zeminleri koruyun
Yeni döşenmiş tüm zeminler doğru koruyucular ile
korunarak olası iz ve lekelere karşı tüm dış etkenlerden
korunmalıdır.

Islak döküntü

Kurumuş döküntüler

Giriş Sistemleri kullanın
Binaya giren kirin %80’i dışarıdan gelen kişilerce taşınır.
Uygun boyutlarda (ideal olarak 6lm’den fazla) ve kalitede
giriş zemin sistemleri kullanılmalıdır. Bağımsız çalışmalar
sonucunda Forbo Coral veya Nuway giriş zemin
sistemlerinin dışarıdan gelen kir ve nemi %94 oranına
kadar tutarak bakım maliyetleri ve kayma riskini
düşürdükleri, aynı zamanda diğer zemin ürünlerinin de
görünüşlerini koruma oranlarını maksimize ettiği ortaya
koyulmuştur. Diğer tüm sistemlerde olduğu gibi giriş
sistemleri de biriken kirin boşaltılması için düzenli olarak
temizlenmelidir.
Temizlik
• Seyrek yapılan kapsamlı temizliğe kıyasla düzenli temizlik
daha faydalı ve az maliyetlidir.
• Önerilen temizlik ürünlerini kullanın. Yüksek kaliteye sahip
temizlik ürün ve ekipmanı bakım işlemlerinin verimli
olmasını sağlar ve bakım maliyetlerinin sadece ufak bir
kısmını oluşturur.
• Temizlik ürünleri kullanımında her zaman üreticinin
talimatlarını takip edin.
• Her zaman verilen Sağlık ve Güvenlik talimatlarını takip edin.
Zemin Bakım Kimyasallarının Kullanılması
Temizlik kimyasallarının yanlış kullanılması hasar ve/veya renk
bozulmasına yol açabilir. Temizlik kimyasallarının aşırı
kullanılması veya kullanıldıktan sonra yeterli biçimde
durulanmaması zemin performansını düşürebilir.
Sık Sorulan Sorular
Zeminimi ne sıklıkta temizlemeliyim?
İdeal temizlik ve bakım sıklığı zeminin nasıl kullanıldığına bağlıdır.
Bir temizlik ve bakım programı hazırlarken ilk önce zeminin
durumunu dikkate almak faydalıdır: Örn. Bina girişine yakın bir
yerde mi, yoksa üst katlarda mı
? Ne yoğunlukta kullanılacak? Islak veya kuru kire ne sıklıkta
maruz kalacak ? Ayrıca, açık renkli zeminlerin daha sık temizliğe
ihtiyaç duyabileceğini unutmayın.
Lekeleri nasıl çıkarırım?
Herhangi bir lekeyle karşılaştığınızda vakit geçirmeden temizleyin.
Çoğu leke üstte verilen elle temizleme yöntemiyle çıkarılabilir.
İnsanlara ve zemine zararlı olabileceklerinden dolayı güçlü çözücü
veya beyazlatıcı maddeler KULLANMAYIN.

Sakız
Tekrar leke oluşması

Nasıl çıkarılır
Kazıma ve ovalama,
ardından duru su ile
temizleme yöntemini
kullanın
Dökülen maddeyi
temizleyin ve elektrikli
süpürge kullanarak iyice
süpürün
Tescilli sakız çıkarıcı jel
kullanın
Deterjan tortusu veya
temizlikten sonra iyi
durulanmamış olabilir

Emin olamadığınız durumlarda temizlik malzemelerini bir
numune veya göze çarpmayan alan üzerinde deneyin.
Önerilen zemin bakım ürünleri:
Forbo Zemin Sistemleri yalnızca nötr pH değerli, köpürmeyen
ve naylon lifler için uygun halı deterjanlarını önerir.
Veya
Forbo Flotex flok halılar üzerinde diğer zemin bakım ürünleri
de kullanılabilir. Alternatif ürünler kullanılacaksa daha fazla
bilgi, danışma ve garanti için tedarikçinizle görüşün.
Ürüne zarar verebilecekleri ve rengi etkileyebileceklerinden dolayı
beyazlatıcı ürünler kullanmayın.
Bizimle iletişime geçin:
Web: www.forbo‐flooring.com.tr
E‐posta: info.flooring.tr@forbo.com
Tel: +90 212 809 03 16

