Forbo Zemin Bakımı ‐ Coral
Forbo Zemin Temizlik ve Bakım tavsiyesi:

Coral tekstil giriş zemini sistemleri bina girişlerindeki kirin bina içine taşınmasını önlemek amacıyla özel olarak
üretilmiştir. Coral tekstil giriş zemini sistemi ürünlerinin bakımı standart halı temizleme yöntemleriyle yapılabilir. Uzun
vadeli performans, verimlilik ve görünüşün muhafaza edilmesi için tutulan kirlerin düzenli olarak temizlenmesi büyük
önem taşır.
Forbo Coral giriş zemin sistemleri dışarıdan gelen kir ve nemi %94 oranına kadar tutarak bakım maliyetleri ve kayma
riskini düşürdükleri gibi, aynı zamanda diğer Forbo zemin ürünlerinin de görünüşlerinin koruma oranlarını maksimize
eder.

Kullanmadan önceki ilk temizlik
Mekanik döner fırça ile dikey bir elektrikli süpürge kullanarak zemindeki tüm kir, kalıntı, kum ve taşları temizleyin.
Gerekiyorsa elle temizlik yapın.

Düzenli Temizlik
Düzenli temizlik sıklığı zeminin kullanılma miktarına, kirlenme seviyesi ile türüne ve istenen görünüşe bağlıdır.
Kuru kir tortularını çıkarmak için:
• Mekanik döner fırça ile dikey elektrikli süpürge kullanarak süpürün.
Gevşek kirlerin temizlendiğinden emin olmak için süpürgeyi kullanarak tüm yönlerden birkaç geçiş yapın.
Süpürme işlemi ileriye doğru hızlı ve geriye doğru yavaş yapılmalıdır.
• Gerekiyorsa elle temizlik yapın.
Islak kir tortularını çıkarmak için:
• Üründeki fazla nemi almak için ıslak elektrikli süpürge kullanın.
• İnatçı lekeler için sıcak su püskürtme makinesi veya üçü bir arada püskürtme ve fırça makinesi kullanın.

Periyodik bakım
Yukarıdaki Düzenli Temizlik uygulamaları ideal performans ve görünüşün korunması gerektiğinde kullanılmalıdır.Coral
binaya giren kir ve nemi %94 oranına kadar durdurabilir – Periyodik bakım sıklığı farklı giriş ve mekanlardaki zeminin
kullanılma yoğunluğu, kirlenme türü, kirlenme seviyelerine göre Düzenli Temizlik uygulamalarının verimliliğine bağlı
olacaktır.
Lütfen dikkat: Sıcak su püskürtme işlemi uygulandığında zemini kullanmadan önce lütfen 24 saat bekleyin veya kuruma
süresini azaltmak için sıcak hava kurutucusu kullanın.

Elle Temizleme
• Temiz beyaz bir bez kullanın, nötr pH leke çıkarıcı püskürtün ve dışarıdan merkeze doğru temizleyin. Leke çıkmıyorsa
gerektiği kadar işlemi tekrarlayın. Temiz suyla iyice duruladıktan sonra kurumaya bırakın.
Ürüne zarar verebilecekleri ve rengi etkileyebileceklerinden dolayı beyazlatıcı ürünler kullanmayın.

Üstün Uygulama: Etkili zemin bakımı için ipuçları
Genel öneriler

Leke kaynağı

Yeni kaplanan zeminleri koruyun

Kurumuş döküntüler

Yeni döşenmiş tüm zeminler uygun leke yapmayan koruyucu
kaplamalarla kaplanmalı ve sözleşme boyunca tüm
etkenlerden korunmalıdır.

Sakız

Giriş Sistemleri kullanın
Binaya giren kirin %80’i dışarıdan gelen kişilerce taşınır. Uygun
boyutlarda (ideal olarak 6 m’den fazla) ve kalitede giriş zemin
sistemleri kullanılmalıdır. Bağımsız çalışmalar sonucunda Forbo
Coral veya Nuway giriş zemin sistemlerinin dışarıdan gelen kir ve
nemi %94 oranına kadar tutarak bakım maliyetleri ve kayma
riskini azalttığı ve aynı zamanda diğer zemin ürünlerinin de
görünüşlerini koruma oranlarını maksimize ettiği ortaya
koyulmuştur. Diğer tüm sistemlerde olduğu gibi giriş sistemleri
de oluşan kirin boşaltılması için düzenli olarak temizlenmelidir..
Temizlik
• Seyrek yapılan kapsamlı temizliğe kıyasla düzenli temizlik
daha faydalı ve az maliyetlidir.
• Önerilen temizlik ürünlerini kullanın. Yüksek kaliteye sahip
temizlik ürün ve ekipmanı bakım işlemlerinin verimli
olmasını sağlar ve bakım maliyetlerinin sadece ufak bir
kısmını oluşturur.
• Temizlik ürünleri kullanımında her zaman üreticinin
talimatlarını takip edin.
• Her zaman verilen Sağlık ve Güvenlik talimatlarını takip edin.
Zemin Bakım Kimyasallarının Kullanılması
Yüksek veya düşük pH değerine sahip temizlik kimyasallarının
yanlış kullanılması hasar ve/veya renk bozulmasına yol
açabilir. Temizlik kimyasallarının aşırı kullanılması veya
kullanıldıktan sonra yeterli biçimde durulanmaması zemin
performansını düşürebilir.
Sık Sorulan Sorular
Giriş zemin sistemimi ne sıklıkta temizlemeliyim?
İdeal temizlik ve bakım sıklığı zeminin nasıl kullanıldığına bağlıdır.
Bir temizlik ve bakım programı hazırlarken ilk önce zeminin
durumunu dikkate almak faydalıdır: Örn. Binanın ana girişi mi
yoksa daha az kullanılan yan bir giriş mi? Islak veya kuru kire
mi maruz kalacak? Kullanım yoğunluğu nasıl olacak?
Açık renkli zeminlerin daha sık temizliğe ihtiyaç
duyabileceğini unutmayın.
Lekeleri nasıl çıkarırım?
Herhangi bir lekeyle karşılaştığınızda vakit geçirmeden temizleyin.
Çoğu leke üstte verilen elle temizleme yöntemiyle çıkarılabilir.
İnsanlara ve zemininize zararlı olabileceklerinden dolayı
beyazlatıcılar ile yüksek veya düşük pH değerine sahip temizlik
ürünleri KULLANMAYIN.

Tekrar leke oluşması

Nasıl çıkarılır
Dökülen maddeyi
temizleyin ve elektrikli
süpürge kullanarak iyice
süpürün
Tescilli sakız çıkarıcı jel
kullanın
Deterjan tortusu veya
temizlikten sonra iyi
durulanmamış olabilir

Emin olamadığınız durumlarda temizlik malzemelerini bir
numune veya göze çarpmayan bir alan üzerinde deneyin.
Önerilen zemin bakım ürünleri
Forbo Zemin Sistemleri yalnızca nötr pH değerli, köpürmeyen
ve naylon lifler için uygun halı deterjanlarını önerir.
Veya
Forbo Coral zemin kaplamaları üzerinde diğer zemin bakım
ürünleri de kullanılabilir. Alternatif ürünler kullanılacaksa daha
fazla bilgi, danışma ve garanti için tedarikçinizle görüşün.
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