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  TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI  

NOTLAR :  

 Günlük temizlik ve periyodik genel bakım,  ürünlerinin  uzun süreli görünüm ve 
performansı için önemlidir. 

 Aşındırıcı temizleyiciler veya organik solvent bazlı deterjanlar veya solventlerin bizzat 
kendileri gibi zemin kaplamanızın yüzeyine zarar verebilecek temizlik ürünlerini kullanmayın 

 Kullandığınız deterjan, temizleme makinesi, temizleme makinesine ait aparatların 
imalatçılarının deterjan türleri, kullanım miktarları vs. ile ilgili talimatlarını daima uygulayın ve 
gerektiğinde ek ayrıntılar için kendileriyle iletişime geçin. 

 Dökülmüş yağı, solventi zemin kaplaması üzerinde bekletmeden derhal silin. 

 Muhtelif kimyasalları içerebilecek asfalt, kauçuk ürünlerin (ayakkabı, tekerlekler ve kauçuk 

tabanlı paspas vs)  ürünüyle temas etmesine izin vermeyin, çünkü kalıcı 
lekelenmeye ve renk bozulmasına neden olabilirler. 

 Siyah lastik tekerlekler ve lastik ayaklar renk bozulmasına neden olabilir. 

 Hafif tekerlekli araçlarınız için mümkünse poliamid tekerlekler tercih edin. 

 Açık renkler daha sık temizlik ve daha yoğun bakım gerektirir. Daha açık renklerin, aynı 
koşullar altındaki daha koyu renklere göre, kir ve lekeleri daha hızlı gösterebildiğini ve daha 
fazla bakım gerektirebildiğini lütfen dikkate alın. 

 Temizleme makineleri ve/veya deterjanlar ile kimyasallarve/veya deterjanla kimyasalların 

miktar ayarlamalar (dozları)  ürünlerine zarar verebilir ve/veya  
ürünlerinin etkin olmayan kullanımına yol açabilir. 

 Temizlik ve bakım işlemleri sırasında daima ’’ Dikkat : Islakken, kaygan Zemin’’ vb yaya trafiği 
ne dönük  güvenlik işaretlerini kullanın.  
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 ÖNLEYİCİ TEDBİRLER  

 İnşaat süresince zemin kaplamanızı her zaman kalın bir karton, sert bir tahta ya da benzeri bir 
mazleme ile koruyunuz. Koruyucu kaplamanın zemin kaplamasına kalıcı bir zarar 
vermediğinden emin olun. Yapıştırıcı bant kullanmak zorunda kaldığınız hallerde bantı dikkatli 
ve yavaş bir şekilde geriye doğru çekin, hızlı ve sert (zemin göre 90 ° açı ile) bir şekilde değil. 

 Ön kapınızda kire karşı etkin bir bariyer sistemi kullanın.  

 Giriş bölgenizde kiri engellemek üzere doğru şekilde boyutlandırılmış giriş paspası 
kullanın. Temizlik stratejinize etkin ve doğru boyutlandırılmış bir giriş paspası ile 

başlayın.  ürünü ile temas edebilecek kauçuk tabanlı paspasları 
mekanlarınızın girişlerinde kullanmaktan kaçının. Kauçuk, PVC tabanlı esnek zemin 
kaplamaları ile temas ettiğinde sıklıkla lekeler ortaya çıkmasına sebep olur.  

 Girişinizi, ortalama 8 adımda geçilen üç ideal bölgeye ayırmaya özen gösterin 

 Kaba temizliğin gerçekleşmesi ve kirin uzakta tutulması için dış kir bariyeri 
bölgesi. 

 Kiri kurutarak etkisizleştirmek için orta kir bariyeri bölgesi 

 Ayakkabının altında kalan son nemi emmek için iç kir bariyeri. 

 Kir bariyer sistemi tedarikçinizden, size en uygun bariyer ebat ve tipi için bilgi alın.  

 Zeminlerinizi korumak amacıyla mobilya ayaklarınız için yüksek kaliteli, ağır-koşullara uygun 
plastik kapaklar kullanın.  

 Yeni uygulanmış  ürünleri kullanmadan önce bir başlangıç temizliği yapılmalı ve 
bu temizlik, zemin kaplamanızın performansını maksimize etmek için periyodik olarak 
tekrarlanmalıdır. Bu periyot trafik yoğunluğuna ve çevresel koşullara göre kararlaştırılmalıdır.  

 Daha uzun ürün emri elde etmek için  , cila gibi yüzey işlemleri için uygun 
niteliktedir. 

TEMİZLİK VE BAKIM  

Başlangıç Temizliği 

 Yeni zemin kaplaması kullanılmadan önce döşeme sahasında her zaman bir başlangıç 
temizliği yapılması önerilir. 

 Hafif kirli zeminler:  İnşaat tozunu ve zeminde gevşek halde bulunan kiri 
temizlemek için bölgeyi elektrikli süpürge, el süpürgesi ve nemli paspasla 
temizleyin. Fırçalar veya beyaz/sarı pedler ile donatılmış kombine bir yıkama/ 
kurutma makinesi  geniş alanları temizlemek için son derece etkilidir. Düşük, 
3-5 pH’lı bir deterjan kullanarak şantiyeden tozunu temizleyebilin.  
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 Yoğun kirli zeminler: Yüzeydeki kir, kum, toprak gibi serbest haldeki 
partikülleri temizlemek için elektrikli süpürge kullanın. Seyreltilmiş bir 
temizlik solüsyonunu (oldukça güçlü, seyrelti sonrası, 13-14 pH) zemindeki 
10-15m2’lik bir alana uygulayın ve etki etmesi için 10-15 dakika kadar 
bekleyin. Zemin kaplamasını ağır-koşullara uygun tek diskli ovma makinesi 
(kırmızı ped) kullanarak temizleyin. Kirli suyu derhal vakumla yüzeyden çekin 
Temiz suyla ddurulayın ve zemini kurumaya bırakın.  

 

Günlük Temizlik: 

 Temizlik stratejinizi ilgili bölgedeki kullanım yoğunluğu, kirlenme ve buraya ayrılacak 
zamana göre belirleyin.  

 İyice derine işlemeden kiri temizleyin 

 Kuru veya nemli paspas: Nemli paspas- Suyun zeminde kalmaması veya 
zemin kaplaması üzerinde bir film bırakmaması önemlidir. Elektrikli süpürge 
veya el süpürgesi ile zeminde gevşek halde bulunan moloz, kir ve kumu 
temizleyin. Anyonik deterjan veya anyonik olmayan tensid bazlı alkollü 
temizleyici (7-10pH) hızlı kuruma sağlayarak zemin yüzeyinde iz veya çizgi 
oluşmasını engeller. Zemini elle paspaslayın. Vinil zeminleri temizlerken iki 
kova metodunu kullanın.  Ağır kirli yüzeylerde 10 pH’lı bir deterjan ve bir 
ovma fırçası kullanın. Daha sonra temiz suyla durulayıp kurulayın. Zemin 
yaklaşık 15-20 saniye içinde neredeyse kurumuş olacaktır. 

 Makine temizliği: Daha iyi sonuç almak için zemin kaplamasını kombine bir 
yıkama/kurutma makinesi ile nazikçe temizleyin. 165-550 rpm arasında 
düşük-orta düzey hız ve genellikle kırmızı ped tercih edin. Ağır kirli yüzeyler 
için 10-ph’lı bir deterjan uygulayın. Ardından temiz su ile durulayın ve 
kurutun. Veya elektrikli süpürge ile temizleyin. 

Periyodik temizlik:  

 Trafik yoğunluğuna ve kirlenmeye bağlı olarak 1-3 ay arasında temel bir temizlik 
yapılması beklenebilir.  

 Az kirli zeminler: Ggevşek haldeki kiri elektrikli süpürge veya el süpürgsi ile 
süpürün. Kırmızı pedli bir yıkama/kurutma makinesi 165-330 rpm hızında 
kullanılabilir. Nötr bir deterjan kullanın.  

 Yoğun kirli zeminler: Yüzeydeki kir, kum, toprak gibi serbest haldeki 
partikülleri temizlemek için elektrikli süpürge kullanın. Seyreltilmiş bir 
temizlik solüsyonunu (oldukça güçlü, seyrelti sonrası, 13-14 pH) zemindeki 
10-15m2’lik bir alana uygulayın ve etki etmesi için 10-15 dakika kadar 
bekleyin. Zemin kaplamasını ağır-koşullara uygun tek diskli ovma makinesi 
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(kırmızı ped) kullanarak temizleyin. Kirli suyu derhal vakumla yüzeyden çekin 
Temiz suyla ddurulayın ve zemini kurumaya bırakın 

Islak alanların temizliği  

 yüzey tasarımları ve özellikleri sayesinde arttırılmış kayma direnci nedeniyle 

ıslak alanlar için  yerine önerildiğini lütfen göz önünde bulundurun. 

 Yüzey pürüzlülüğü nedeniyle elle temizlik için uygun değildir ve sadece makine 

ile temizlenmesi gerekir. , performans ve işlevselliğini azaltan anyonik yüzey 
aktif maddeleriyle uyumlu değildir.  

 Makine temizliği :  Gevşek haldeki molozu, kumu, tozu elektrikli süpürge ile 
temizleyin. Organik kirleri çıkartmak için uygun nitelikteki bir ped takılmış 
yıkama/kurutma makinesi ile zemini ovarken  

 alkali deterjan (pH 9 -11) kullanın 

 Bulamaç halindeki kirleri ıslak ıslak alanlar için kullanılan bir elektrikli süpürge 
ile temizleyin, en az iki kez temiz suyla duruladıktan sonra durulama suyunu 
elektrikli süpürgeyle çekin ve yüzeyi kurumaya bırakın. Eğer temizlenecek 
alanlar makine ile temizlemek için çok küçükse zemini ovmak için bir el fırçası 
kullanın.  

 Zeminde kireç tortuları ortaya çıktığında :  

 Kireç kalıntılarını temizlemek için asidik bir temizleyici kullanın (pH 3-
5)  

 Islak alanlar için kullanılan bir elektrikli süpürge ile krli suyu çektikten sonra 
yüzeyi temiz suyla durulayın ve tekrar çekin. Gerekmesi halinde dökülen suyu 
veya su kaçaklarını temizlemek için suya maruz kalan yerlerde daima hazır 
halde bir paspas seti bulundurun. Bu vinil zemin kaplamalarında kireç 
tortularının birikmesini önlemenize yardımcı olacaktır. 

GENEL  

 Temizlik ve bakım ile ilgili konularda bir sorunuz varsa Net Plastik ile iletişime geçin.  

 Burada belirtilen tüm bilgi ve talimatlar sürekli iyileşmeye tabi olup yeni tecrübe ve 
gelişmelere göre güncellenebilir.  

SORUMLULUK KAPSAMI  

 Although Net Plastik can recommend a selection of detergents,  cleaning devices and 

apparatus and dirt barrier products for the better performace of   products, 
Net Plastik  does not guarantee the products recommended. Net Plastik will accept no 
liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of its products.  
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Net Plastik ,  ürünlerinin daha iyi performans göstermesi için deterjan, 
temizleme cihaz ve aletleri ile kir sökücü ürünler  tavsiye etse de , Net Plastik önerilen ürünler 

için garanti veremez. Net Plastik  da dahil kendi imalatı olan ürünlerin, bu 
ürünlerden herhangi birisi ile birlikte düzgün çalışmaması durumunda sorumluluk kabul 
etmeyecektir.  


