Forbo Zemin Bakımı – Furniture Linoleum
Forbo Zemin Temizlik ve Bakım tavsiyesi:
Gorbo Flooring 'Furniture Linoleum' koleksiyonunun bakım ve temizlemesi çok kolaydır. Forbo zemin
bakım talimatları sayesinde ilk günkü gibi görünümünü koruyabilirsiniz. Aşağıdaki talimatları izleyerek
ürünlerin görünüşlerini korumalarını sağlayabilirsiniz.
Kullanmadan önceki ilk temizlik
Mobilya üretiminde
Ürünün paketlenip üretim yerinden çıkmasından önce yüzeyinin temiz ve kullanıma hazır olduğundan emin
olmalısınız.Üretim sürecinde oluşan hafif kalıntı tabakasını temizlemek için nemli bir bezle silin ve yüzeyi
kontrol edin.
Taşıma ve ilk kullanım sırasında ekstra koruma için temiz bir bezle su ve doğal sabun veya cila (örn. Forbo
Monel) karışımı uygulanmasını öneriyoruz.
Düzenli temizlik:
Nemli bir bez ve nötr temizleyici kullanarak silin. Düzenli temizliklerde su ve doğal sabun veya cila (örn. 10
litre suya 0.5 cl ölçeğinde Forbo Monel) karışımı da kullanabilirsiniz.
Periyodik bakım:
Mobilya Linolyum’un yüzeyini korumak için periyodik olarak su ve doğal sabun veya cila (örn. 10 litre suya
0.5 cl ölçeğinde Forbo Monel) karışımı kullanılmalıdır. Yüzey ihmal edilmiş veya aşırı derecede aşınmışsa su
ve doğal sabun veya cila (1:10 ölçeğinde Monel) karışımı kullanımı Mobilya Linolyum’un yüzeyini
iyileştirecektir.
Lekelerin çıkarılması:
• İnatçı lekeleri önlemek için çiçek saksıları, vazolar ve ayrıca kupalar,

bardaklar vb. için her zaman altlık kullanın.
• Malzemeye işlememeleri için leke ve döküntülerin mümkün olabildiğinde çabuk temizlenmeleri

önemlidir. Yüzey nötr bir deterjan ve su ile temizlenebilir.
• Yukarıdaki işlem işe yaramazsa, yüzeyi su ve pH nötr Evrensel Temizleyici (örn. Su ile %5 seyreltilmiş

Forbo Cleaner) ile ıslatın ve birkaç dakika bekleyin. Yüzeyi beyaz bir sünger veya benzeriyle hafifçe
ovalayın. Bir bezle kirli suyu silerek işlemi bitirin. Kapsamlı bir temizlikten sonra yüzeyi iyileştirmek için
yukarıdaki “Periyodik Bakım” kısmına başvurun.
• Pigmente olmuş bazı lekeler terebentin veya benzeri yağ bazlı bir çözücü kullanılarak çıkarılabilir veya
daha az görünür bir hale getirilebilir. Yüzeye zarar vereceklerinden dolayı alkalin veya alkol bazlı ürünler
kullanmayın.
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