
 
Önleyici Tedbirler

Premium SPC Zemin Kaplamasının Ticari Alanlar (Ofis & Kurumlar) İçin

Kurulum Sonrası Temizlik

Önerilen Temizleyici:
-PU Temizleyici, 1:10

Günlük Temizlik

Önerilen Temizleyici:
-PU Temizleyici

Önerilen Seyreltme:
1:200

Makine Temizliği/Ara Temizlik

Önerilen temizleyici:
PU Temizleyici

Önerilen Seyreltme:
1:50-1:100

Lekeleri, Topuk İzlerini ve Çizikleri Çıkarma

Önerilen Ürünler:
-PU Temizleyici, konsantre

-Clean & Strip, 1:5'e kadar su ile seyreltilmemiş

-Uzaklaştırılması gereken kalıntıların direncine bağlı olarak 5 dakikaya kadar.

-Kırmızı Ped veya Ovma Fırçası

- Mono-disc makine SRP

Süpürgelik Temizleme

Önerilen Temizleyiciler:

Bekleme Süresi:

Önerilen Ped:

Önerilen Aletler:
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Preventive Measures

-
cal wear on the floor.

and 12529).

Post-installation Cleaning

Recommended Cleaner:
-PU Cleaner, 1:10

Daily Cleaning

Recommend Cleaner:
-PU Cleaner

Recommend Dilution:
1:200

Machine Cleaning/interim cleaning

Recommended cleaner:
-PU Cleaner

Recommended dilution:
1:50-1:100

Removing stains, heel marks & scratches

-

Recommended Products:
-PU Cleaner, concentrated

Strip-Cleaning

Recommended Cleaners:

Soak-in time:

Recommended Pad:

Recommended Appliances:

Giriş alanında, yeterince geniş paspasların döşenmesi ayrıca düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi gereken temiz yürüyüş 
bölgelerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu, binaya çok fazla kir girmesini önler ve zemindeki mekanik aşınmayı azaltır. 

Zemine zarar verebilecek tekerlekleri aşınmış sandalyeler sadece yüzey korumasını değil aynı zamanda zemin kaplamasını da bozar ve bu 
nedenle kaçınılmalıdır. Acil olarak uygun sandalye ve mobilya planörleri (örn. scrapnomore, www.http://www.drschutz.com/scratchnomore) 
veya alternatif yumuşak mobilya/mobilya tekerlekleri (DIN EN 12528 Alman normlarına göre W Tipi ve 12529) öneriyoruz.

Döşeme ve inşaat işlerinin kir ve kalıntılarını gidermek için, yeni döşenen zemin kaplaması kullanımdan önce kurulum sonrası temizliğe tabi 
tutulmalıdır. Bunun için ilgili seyreltmede önerilen temizleyiciyi kullanın. İnşaattan kaynaklanan küçük kirliliklerde, kirlilik derecesine göre 
konsantrasyonu azaltın.İyi sıkılmış paspas bezleri ile zemini  iki aşamalı olarak temizleyin. Paspasla çıkarılamayan yapışkan lekeleri çıkarmak için 
sprey ile temizleme işleminde kırmızı pedli bir SRP Monodisc tipi makine veya ıslak emişli bir elektrikli süpürge (Dr.Schutz ıslak emişli elektrikli 
süpürge PS27) kullanın. Ardından zemini temiz suyla (iyi sıkılmış paspas bezi veya Premium F2) nötralize edin.

Tozun giderilmesi: Hafif nemli bir paspas kullanarak kiri ve tozu temizleyin. Yapışkan lekelerin çıkarılması için önerilen temizleyiciyi belirtilen 
şekilde seyreltin ve zemini aşağıdaki şekilde temizleyin. Kir seviyesine bağlı olarak iyi sıkılmış, uygun bir paspas (örn:profesyonel paspas 
sistemi) ile bir veya iki kez temizeyin.

Yapışkan lekeler manuel paspas ile çıkarılamıyorsa, makine temizliğini önerilen temizleyici, kirlilik derecesine göre göre su ile seyreltilmiş, 
temizleme makinesi veya monodisk makine SRP ve kırmızı ped ile yapmanızı öneririz. Bu işlem düzenli aralıklarla ara temizlik için de uygundur.

Optimum bakım ve daha kolay temizlik için temizlenmiş zeminin monodisc-SRP makine ve beyaz bir ped veya cilalama fırçası ile düzenli olarak 
parlatılması tavsiye edilir.

Günlük bakım sırasında çıkarılamayan inatçı lekeler ve kauçuk topuk izleri, önerilen ürünümüzün yumuşak bir bezle kullanılması ile beraber 
giderilebilir. Ardından zemini temiz suyla paspaslayın. Belirli türdeki lekeler zamanla zemine nüfuz ettiğinden zor ve eksik çıkabilir.

Günlük bakım temizliği ile çıkarılamayan inatçı lekeleri ve kalıntıları çıkarmak için zemin kaplamasının süpürgelik temizliği gerekli görülür. Bu 
amaçla, tavsiye edilen dilüsyonu zemine sıkın ve öngörülen süre boyunca emilmesine izin verdikten sonra, fırçalamak için önerilen alet ve 
pedleri kullanın. Birikintilerin oluşmasını önleyin.

Döşeme tipi: GRIT
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Kirli çözeltiyi iyice sıkılmış paspas veya su emişli elektrikli süpürgesiyle alın((örn. Dr. Schutz Islak/Kuru Elektrikli Süpürge PS 27) ve zemini 
temiz, mümkünse ılık suyla, tüm kir ve eski temizlik ürünlerinin kalıntıları tamamen temizlenene kadar nötralize edin (silme suyu 
köpüklenmeyene kadar). Havuzların oluşmasını ve su birikmesini önleyin. 

Pervaz temizliğinden sonra ön bakım veya PU dolgu ürünü ile yenileme yapılması tavsiye edilirse, dayanıklı zeminler inşa etmek için tavsiyelere 
uygun olarak eğitimli profesyonellere sahip uzman bir şirket tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Yenileme: Zaman içinde, her şeyden önce, trafiğin yoğun olduğu alanlarda, yüzey cilası azalır veya hasar görür. Bu, temizlik için daha fazla çaba 
harcanmasına yol açar ve zeminin görünümüne zarar verir. Günlük temizliği kolaylaştırmak, zemini korumak ve görünümünü yenilemek için 
zamanında bir yenileme gereklidir.

Bu amaçla zemin PU dolgu (silikon )/ Waxnomor ile kaplanmıştır. Bu uzun ömürlü dolgu son derece dayanıklıdır. Renksiz dezenfektanlara ve 
diğer renksiz kimyasallara karşı mükemmel bir dirence sahiptir. İzolasyon, uzman bir şirketten eğitim almış profesyoneller tarafından 
yapılmalıdır. PU ile ön bakım uygulamanın doğru ve profesyonel yolu hakkında daha fazla bilgiyi teknik önerilerimizde bulabilirsiniz. 

Tutkalsız zeminlerde kilit yöntemi kullanarak zemin döşemek için, zemin kaplaması ürünlerinin birleştiği yerlere nem sızma riski kesinlikle göz 
önüne alınmalıdır. Bu nedenle nem artışı içeren temizlik önlemlerinden, özellikle birikinti ve ıslaklık oluşturan işlemlerden kaçınılmalıdır. 
Temizleme solüsyonunu zemine eşit şekilde uygulamak için basınçlı pompalı bir püskürtücü kullanarak ve uygun bir temizleme makinesiyle 
çalışarak risk azaltılabilir. Hem önceki kaplamaların çıkarılması hem de ilk kaplama öncesi yapılan temizlik nem içerdiğinden, söz konusu binaya 
özgü ilk bakım türünü seçerken potansiyel risk göz önüne alınmalıdır. 

Renkli ürünler (örn. saç boyaları, yara dezenfektanları) ve plastikleştirici nüfuzu (örneğin kauçuktan), yüzeyde geri dönüşü olmayan renk 
bozulmalarına yol açabilir. Bu nedenle bu ürünleri zemine temas ettirmekten kaçının. Ayrıca, ticari alanlarda ve evlerde, sandalyelerin uygun 
altlık matları ile hareket ettirildiği alanları korumak için her türlü zemin ve dolgu maddesi prensip olarak tavsiye edilir. Mobilya ve diğer tefrişler 
dikkatli bir şekilde odaya geri taşınmalıdır. 

Mahfazalı alan ilk 3 gün ıslak paspaslanmamalıdır. Yapışkan bantlar (örneğin diğer el işlerinin kapaklarını bantlamak için) PU tamamen 
sertleşene kadar (7 gün sonra) kullanılmamalıdır. Yalnızca uygun yapışkan bantlar kullanın (örn. Dr. Schutz Pro Bant). Uygun olmayan yapışkan 
bantlar veya yanlış kullanım, yapıştırıcının soyulmasına neden olabilir.

Lütfen yukarıda belirtilen ürünlerin, ürün bilgi föylerini dikkate alınız.

Bu temizlik ve bakım talimatları söz konusu binaya özel verilen gereksinimleri dikkate alarak,zemin imalatçıları ile koordineli bir şekilde zemin
kaplamasının bakımına yönelik genel tavsiyelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Zemin imalatçısı bu temizlik ve bakım talimatlarını müşterisine 
iletmekle zemin kaplamasının döşenmesi için Alman normu DIN 18 365'in düzenlemelerini yerine getirir. Dayanıklı zemin kaplamalarının doğru 
temizliği ve bakımı hakkında başka sorularınız varsa veya diğer zemin kaplamaları için talimatlarla ilgileniyorsanız, lütfen teknik uygulamalarla 
ilgili tavsiyelerimize başvurun veya www.dr-schutz.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Lütfen yukarıda belirtilen ürünlerin, ürün bilgi bölümlerine dikkat ediniz!

Lütfen yukarıda belirtilen ürünlerin, ürün bilgi föylerini dikkate alınız.
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