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Temizleme ve
Bakım Talimatları
Yüzey üzerinde (örneğin büro / idari merciiler / otel / gastronomi) Vinil Tasarım Kaplama

ADOFloor

Kaplama Türü: GRIT

Koruyucu Önlemler
Giriş bölümünde, düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi gereken, yeterince boyutlandırılmış, etkin
temiz yürüyüş alanlarının (en az 3 ila 4 adım uzunluğunda) kullanılması gereklidir. Bu durum, kir yükünün büyük
bir bölümünü önler ve zemin üzerindeki mekanik yükü azaltır
Kusurlu veya eksik sandalye keçeleri (zemin koruyucuları) ve uygun olmayan rulmana sahip sandalyeler, hem
yüzey korumasına hem de yer döşemesine zarar verir ve bu nedenle kullanmaktan kaçınılmalıdır. Uygun
sandalye ve / veya mobilya keçelerinin (örneğin, scratchnomore, www.drtchnop.com / www.drschutz.com/scratchnomore ) yanı sıra yumuşak sandalye / mobilya rulmanlarının (DIN EN 12528 ve 12529'a göre
W tipi) kullanılması şiddetle tavsiye edilmektedir.

İnşaat Temizliği
Yeni döşenen yer döşemesi kullanılmadan önce, döşeme ve inşaat çalışmalarından artakalan kalıntı ve lekelerin
çıkartılması için inşaat temizliğine tabi tutulmalıdır.
Su ile gerektiği kadar inceltme yaptıktan sonra işlem için tavsiye edilen temizlik maddesi kullanılmalıdır. İnşaat
kirinin düşük olması halinde, konsantrasyon kir yoğunluğuna uygun olarak azaltılmalıdır. Temizlik deterjanı
döşemeye iyi dağıtılmış halde döküldükten sonra yaklaşık 10 dakika beklemeye bırakılır ve sonra SRP tek diskli bir
makine ile tavsiye edilen bir ped (sadece pürüzsüz yüzeyler için) ile veya fırça ile fırçalanmalıdır. Kirli su emici
(örneğin Dr. Schutz Nasssauger PS 27) ile emdirilmelidir ve döşeme, tüm deterjan kalıntılarından tamamen arınana
kadar su ile nötralize edilmelidir.
Önerilen Deterjanlar:
- PU Temizlik Maddesi, 1:10
Önerilen Bezler:
- Kırmızı ped
- Temizlik fırçası

Bakım Temizliği
Toz almak: Açık alanlarda toz ve kirin giderilmesi için nemli bir silme bezi ile silmek gerekmektedir.
Elle veya Makineyle Islak Temizlik
İnatçı kirlerin temizlenmesi için tavsiye edilen temizlik maddesi su ile inceltilmelidir ve yerler uygun bir silme mobu
ile (örneğin Quick Step ile) veya bir temizlik makinesinden (örneğin Premium F2) yardım alarak temizlenmelidir.
Düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gereken alanlara ise dezenfektan solüsyonu (DGHM ve VAH direktiflerine göre
test edilmiş) uygulanmalıdır.
Önerilen Deterjanlar:

Sayfa 2

-PU Temizlik Maddesi
Önerilen İnceltme:
1:200
Makine Temizliği / Ara Temizliği
İnatçı kir ve lekelerin elle yapılan temizlik neticesinde arındırılamaması halinde, bir temizlik makinesi ve tavsiye
edilen bir temizlik maddesini, kirin yoğunluğuna uygun olarak su ile inceltmek suretiyle, bir fırça / temizlik
cihazından veya SRP tek diskli makine ve kırmızı ped kullanarak temizlik işlemini (yapışkan olmayan döşeme için)
tamamlamanızı öneririz. Bu yöntem aynı zamanda düzenli ara temizlik için de uygundur.
Önerilen Deterjanlar:
-PU Temizlik Maddesi
Önerilen İnceltme:
1:50-1:100

Leke, Topuk İz ve Çiziklerini Çıkarmak
Sıradan temizlik ve bakım yöntemleri ile temizlemenin mümkün olmadığı inatçı leke ve lastik izlerini, tavsiye ettiğimiz
ürün ile birlikte bir bez veya çizmeyen bir ped yardımı ile temizlemek mümkündür. Devamında temiz suyla duruma
yapılmalıdır. Lekeler olabildiğince bekletilmeden hemen temizlenmelidir; çünkü bazı lekeler ilerleyen zamanla birlikte
döşemeye nüfuz eder ve çok daha zor çıkar ya da tamamen çıkarılması imkânsız hale gelir.
Önerilen Ürünler:
-PU Temizlik Maddesi, konsantre

Yoğun Temizlik
Sıradan temizleme yöntemleriyle inatçı leke ve kalıntıları temizlemenin mümkün olmadığı durumlarda, yer
döşemesi için yoğun temizlik yapmak gerekmektedir. Kir ve lekenin yoğunluğuna ve bakım temizliğinin türüne
bağlı olarak yüzeye, her 6 - 12 ayda bir yoğun temizlik uygulamak gerekebilir.
Yoğun temizlik maddesini tavsiye edilen oranda inceltmek suretiyle yere dökülmelidir ve öngörülen bekleme süresinin
ardından tavsiye edilen yardımcı maddelerle birlikte ped kullanarak ovulmalıdır.
Önerilen Deterjanlar:
- Yoğun Temizlik Maddesi R,
inceltmeden 1:5 oranında su ile
birlikte
Bekleme Süresi:
10 – 15 Dakika
Önerilen Bezler:
-Kırmızı ped ve temizlik fırçası
Önerilen Yardımcı Maddeler:
-SRP tek diskli makine
Suyu iyice sıkılmış yer paspası veya geniş başlıklı su emici ile yerdeki kirli su (örneğin Dr. Schutzmasssauger PS 27
kullanabilirsiniz) iyice emildikten sonra temiz ve mümkün mertebe sıcak su yardımıyla tüm kir ve deterjan kalıntıları
tamamen arınana kadar (silme suyu köpürmeyene kadar!) nötralize edilmelidir.
Yoğun temizliği takiben, PU mühürlü bir ürün ile bakım veya yenileme yapılması tavsiye edilmesi halinde, bu
durumda yoğun temizlik ve takip eden PU mühürlü ürün ile yapılacak bakım, muhakkak kalifiye uzmanların
tavsiyelerine uygun olarak yürütülmelidir.
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Değer Koruma
Bakım: Zaman içerisinde özellikle çok kullanılan anlarda kaplamaların koruyucu tabakaları ya azalmaktadır ya da
zarar görmektedir. Bu da, temizlik için harcanan zahmetin artmasına ve görselliğin azalmasına neden olmaktadır.
Düzenli temizlikte kolaylık sağlamak, yerlerin korunmasını sağlamak ve görsel açıdan yenileme sağlamak için
zamanında bakım yapmak gerekmektedir.
Bunun için zemin, PU Mühür ile mühürlenmelidir. Bu uzun süreli mühür, özel bir dayanıklılığa sahiptir ve renksiz
dezenfektan ile başka renksiz kimyasallara karşı mükemmel direnç göstermektedir. Bu mühür işlemi eğitim almış
kişiler tarafından yapılmalıdır. PU Dayanıklı Kaplama ile kaplamalar için uygun ve profesyonel bakım hakkında daha
ayrıntılı bilgi için elastik zemin kaplamaları için önerilerimize bakabilirsiniz.

Açıklamalar
Gösterilen değer koruma sistemi için sıkı derz boşluklarıyla döşenmiş kaplama gerektirmektedir. Temizlik önlemleri
- özellikle düzenli olarak - yüksek miktarda nem, su birikintisi ve uzun süreli nemden mümkün mertebe kaçınılması
gerekmektedir. Gerekli olduğu durumlarda ise dikiş yerlerine ve birbirine bitişik panellerin yapıştırıcılarına nem
etkisini en aza indirgemek için temizlik solüsyonu bu amaç doğrultusunda örneğin basınçlı bir pompa püskürtücüsü
veya benzerleriyle uygulamak mümkündür.
Bu Temizlik ve Bakım Kılavuzu, kaplamaların değerini korumak için belirtilen nesneye özgü gereksinimleri de göz
önünde bulundurarak, kaplama üreticisi ile birlikte verilen genel önerileri içermektedir. Döşemeci, yerlere döşeme
yaptığı sırada müşterisine bu Temizlik ve Bakım Kılavuzunu vererek DIN 18 365 standartlarını yerine getirmiş
olacaktır. Elastik zemin kaplamalarının doğru şekilde temizlenmesi ve bakımı ile ilgili başka sorularınız varsa veya
diğer zemin kaplamaları için bir Temizleme Kılavuzu ile ilgileniyorsanız lütfen teknik tavsiyelerimize bakın veya
web sitemizi ziyaret edin: www.dr-schutz.com .
Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com
Uygulama Tekniği hakkında
Danışma:
Tel. (05152) 9779-16
E-Mail: technik@dr-schutz.com
Önceki temizlik ve bakım talimatları, bu baskının piyasaya sürülmesiyle birlikte geçerliliğini yitirir.

