
GENEL ÖNERİ
 Zemin kaplamasını düzenli olarak temizleyin, çünkü bu, ağır temizlikten daha ekonomik ve 

hijyeniktir.
 Daima dozaj talimatlarını dikkatlice takip ediniz.
 Yüzeye zarar verebileceğinden, dökülen herhangi bir yağı hemen siliniz.
 Esnek zeminler solventler tarafından zarar görür.
 Siyah kauçuk tekerlekler ve lkauçuk ayaklar zemin kaplamasını bozabilir. Tüm sandalye ve masa 

ayakları kaliteli ayaklara sahip olmalıdır. Ticari iç mekanlarda keçe ayaklar tavsiye edilmez. Sert 
plastik tercih edilir.

 Açık renklerin daha sık temizliğe ihtiyaç duyduğunu unutmayınız.

ÖNLEYİCİ BAKIM
Temizlenecek giriş yüzeyi kirinin yaklaşık%80'i dışarıdan getirilir. Bu kirlenmenin %90'ı etkili ve doğru 

boyutlandırılmış bir giriş paspası ile önlenebilir. Girişten gelen daha az kir, daha az bakım ihtiyacı.

Modern günlük oda temizliği, ıslak temizlik prosedürlerini azaltmayı ve bunları daha kuru temizleme teknikleriyle değiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Örneğin, yıkanmış önceden iyice ıslatılmış bezlerin kullanımı ve uygun makinelerin yaygın uygulaması. Bu, temizlik 
personeli için işi daha etkili ve kolay hale getirir ve çevresel etkileri en aza indirir. Daha az temizlik kimyasalları ve daha az tatlı su 
kullanılır.
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Herhangi bir aşamada tereddüt yaşamanız veya açıklama ihtiyacı duymanız

durumunda, lütfen daha fazla bilgi için lokal Tarkett temsilcinize danışınız.
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Leke çıkarma
Lekelere derhal müdahale ediniz. Renksiz deterjanlı beyaz / kırmızı naylon ped kullanarak 
elinizle temizleyiniz (çözücüler kullanılmamalıdır). İşaretin dışından merkezine doğru çalışınız. 
Temiz su ile durulayıp siliniz.

TopCleanXP yüzey 
koruması
TopClean X-treme 
Performance yüzey 
koruması alümina oksit 
ile güçlendirilmiş PUR 
tabakaya 
dayanmaktadır. 
Aşınmaya karşı yüksek 
dirence sahiptir, kolay 
ve düşük maliyetli bakım 
- cila yok, parlatıcı yok, 
ömür boyu!

Kaba şantiye temizliği
İnşaat süresince zemini 
her zaman kalın kağıt 
veya sert bir levha ile 
koruyunuz. 
Uygulamadan sonra, 
yapı tozunu gidermek ve 
kiri gevşetmek için yeni 
zemini mutlaka 
temizleyiniz: vakum, 
süpürme veya nemli 
paspas ile. Kombine bir 
yıkayıcı /silindir 
kurutucu fırçalar geniş 
alanları temizlemede 
çok etkilidir. Düşük pH 
(3-5) deterjan kullanınız.

GÜNLÜK & DÜZENLİ TEMİZLİK
Kuru paspaslama                                                       Vakum temizliği
Kuru paspas ile toz ve kiri                                                  Tozu temizlemek, kiri dağıtmak                  
temizleyiniz.                                                                         içindir. Geniş alanlar ve kaba

şantiye temizliği içinn önerilir.

Nemli paspaslama                                                   Fırçalı kombine makine                                    
Deterjanlı solüsyona veya suya                                         Endüstriyel makine temizliği 
batırılmış paspas kullanınız. Suyun                                  (geniş alanlar). Seyreltilmiş renksiz
zeminde kalmaması ve                                                       deterjan kullanınız. 300-500rpm 
kalıntı bırakmaması önemlidir. 15-20                               arası ayarlanabilir hız. Beyaz/bej
saniyede zemin kurumalıdır.                                              ped yerine naylon fırça kullanınız!

El fırçası                                                                      Fırçalı rotowash
Orta boy fırça ile fırçalayınız.                                              Seyreltilmiş deterjanı sprey olarak   

sıkınız ve su veya su+deterjan ile
temizleyiniz.

PERİYODİK TEMİZLİK
Hafif Kir: Sprey ile Temizleme                                             Ağır Kir: Rotowash              

Su ve renksiz deterjan konteyner tankında                        Silindir ovma makinesi ile temizleyiniz.
karıştırılır. 300-500 rpm hız uygundur.                                (su ile seyreltilmiş sprey deterjan ile)
Kırmızı ped kullanılması önerilir.


