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Genel Bilgi

¬

Zemin kaplamalarınızı düzenli olarak temizleyiniz, Bu temizlik, belirli aralıklarda yapılan genel temizlikten daha hijyenik ve
az maliyetlidir.

¬
¬
¬
¬

Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.
Zemine zarar vermesini engellemek için yere dökülen yağı/gres yağını hemen siliniz.
Esnek zeminler, solvent kullanılırsa zarar görür.
Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayaklar, zemin kaplamasının renginin değişmesine neden olabilir. Bütün sandalye ve
masa ayaklarında kaliteli zemin koruyucularının olması gerekir. Keçe altlıklar, ticari iç mekanlarda tavsiye edilmemektedir.
Sert plastik tercih edilir.

¬

Açık renkli zemin kaplamaları daha sık temizlenmelidir.
TopClean XP yüzey
koruması

Koruyucu Bakım
Giriş paspası
Yerden temizlenmesi gereken kirin yaklaşık %80’i kapıdan içeri girmiştir.
Bu kirin %90’ı etkin ve doğru boyutlarda seçilmiş paspas kullanımıyla önlenebilir.
Kapıdan içeri giren kir azaldıkça, bakım gereksinimleri de azalır.

Günlük ve Düzenli Temizlik

Kuru paspaslama
Toz ve kiri, kuru ya da emdirilmiş,
YA DA
mikrofiber ya da iplikli paspaslarla silin.
Yumuşak telli uygun bir süpürge de
kullanabilirsiniz.

Elektrikli süpürgeyle temizlik
Tozu ve yapışık olmayan kiri temizlemek
içindir. Geniş bölgeler ve başlangıç alan
temizliği için tavsiye edilir.

Hafif ıslatılmış paspasla silme
Temiz su ya da deterjan ilave edilmiş
suda hafif ıslatılmış bir paspas kullanın.
Suyun zeminin üzerinde kalmaması ya
da ince bir tabaka bırakmaması
önemlidir. Zemin, 15-20 saniye sonra
fiilen kuru olmalıdır.

Kombine makine (geniş bölgeler için)
Kombine makineyi seyreltilmiş nötr
deterjanla kullanınız. Hızı 150-250
rpm'den yükseğe doğru ayarlayınız.
Bej/kırmızı pedler genellikle en
uygunudur.

TopClean X-treme
Performance yüzey
koruması, alüminyum
oksitle güçlendirilen foto
retiküle PUR ile yüzeyin
güçlendirilmesine dayanır.
Aşınmaya karşı çok
dayanıklıdır ve düşük
maliyetli, kolay bakım
sağlar, kullanım ömrü
boyunca, cila ve benzeri
ürün kullanımı
gerektirmez.
Şantiye sonrası temizlik

YA DA

Leke çıkarma
Lekelere derhal müdahale ediniz.
Lekeli bölgeleri el ile, beyaz/kırmızı bir naylon ped ve nötr deterjan (çözücüler kullanılmamalıdır) ile
temizleyiniz.
Lekenin dış kısmından merkezine doğru ilerleyerek temizleyiniz. Ardından temiz suyla durulayıp siliniz.

Periyodik Temizlik

Hafif Kirler
Sprey temizleme + Kuru fırçalama
- Kuru paspaslamadan sonra, nötr deterjanla
spreyleyerek temizleyiniz. (kırmızı ped)
Uygun hız 300-1000 rpm'dir.

Eğer gerekirse

Ağır Kirler

+

İnşaat dönemi boyunca
zemini her zaman kalın
kağıt ya da kartonla
koruyunuz.
Uygulamadan sonra,
şantiye sonrası temizliğini
tavsiye ederiz: inşaat
tozunu ve yapışmayan kiri
temizlemek için bölgeyi
elektrik süpürgesiyle
süpürün ya da nemli
paspasla siliniz. Fırçalı ya
da beyaz/sarı pedli
kombine fırçalayıcı/
kurutucu, geniş alanları
etkili bir biçimde temizler.
Düşük pH değerli (3-5) bir
deterjan kullanınız.

Makineyle fırçalama + Islak elektrik süpürgesi
- Zemine temizlik malzemesi uygulayınız (güçlü, 10-11 pH,
seyreltilmiş) ve 5-10 dakika bekletiniz.
- Dayanıklı tek disk fırça makinesiyle zemini temizleyiniz.
(kırmızı ped)
- Kirli suyu hemen elektrik süpürgesiyle çekiniz.
- Temiz suyla durulayın ve zeminin kurumasını bekleyiniz.

Kuru fırçalama
Ardından yüzey parlaklığını geri kazanmak için kuru fırçalama yapınız. Beyaz-bej ped tavsiye edilir. Uygun hız: 500-1000 rpm.
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