
Safety TopClean XP 
yüzey koruması

Safety Clean XP, kaymaz 
zemin kaplamalarınıza 
güçlü temizleme özellikleri 
sunmak için geliştirilen 
özgün bir yüzey bakım 
ürünüdür. Zemin 
kaplaması düzenli olarak 
temizlenmelidir. Bu 
temizlik, belirli aralıklarda 
yapılan genel temizlikten 
daha hijyenik ve az 
maliyetlidir. Asla cila 
kullanmayınız, çünkü cila 
zemin kaplamasının 
kaymaz özelliğini 
yitirmesine neden 
olacaktır.

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.

Koruyucu Bakım

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.

Günlük ve Düzenli Temizlik

Şantiye sonrası temizlik

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. 

Periyodik Temizlik

Sorularınız varsa, daha fazla bilgi için lütfen Tarkett müşteri temsilcinizle iletişim kurunuz.
Yukarıdaki bilgiler yeni teknolojilere paralel olarak değiştirilebilir. www.tarkett.com.tr

Temizlik 
ve Bakım 
Talimatları
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Granit Safe.T, Safetred Dimension, Safetred Excellence Wood, 

Safetred Excellence Naturals, Safetred Spectrum/Spectrum 

Tiles, Safetred Universal, Universal Plus, Safetred Transport

Kaymaz Zemin Kaplamaları
(Safety Clean XP)

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.

UYARI! Kaymaz zemin 
kaplamalarına cilalama 
ya da kuru fırçalama 
yapmayınız.

YA DA

Makine kullanımının mümkün olmadığı kapalı alanlarda, el ile fırçalayınız ve temiz suyla durulayınız.

+
Makine fırçalayıcı + Islak elektrik süpürgesi
Zemine güçlü bir temizlik malzemesi (seyreltildikten sonra 10-
11 pH) uygulayınız ve 5-10 dakika etki etmesini bekleyiniz. 
Zemini, silindir fırça makinesiyle ya da orta sertlikte döner 
fırçaları olan makineyle fırçalayınız. 
Kirli suyu hemen elektrik süpürgesiyle çekiniz. Temiz suyla 
durulayınız.

Rotoclean makinesi 
Seyreltilmiş nötr zemin temizlik malzemesini 
(7-10 pH) makineyle spreyle püskürtünüz.

El ile fırçalama
Seyreltilmiş nötr zemin temizlik 
malzemesi (7-10 pH) kullanarak 
fırçalayınız. (orta sertlikte fırçayla) 
Ardından temiz suyla durulayınız ve 
siliniz. Not: Banyoların (Safetred Aqua) 
belirli sıklıkta asitli temizlik 
malzemesiyle (3-5 pH) temizlenmesi 
gerekebilir: Kireç kalıntısını asitli 
temizlik malzemesiyle (2-4 pH) 
çıkarınız. Islak elektrik süpürgesiyle 
süpürünüz ve temiz suyla durulayınız.

Rotoclean makinesi 
Seyreltilmiş nötr zemin temizlik malzemesini 
(7-10 pH) makineyle spreyle püskürtünüz. 

Fırçalı kombine makine                          
(geniş bölgeler için)
Seyreltilmiş nötr deterjan kullanınız. Hızı 
150-250 rpm'den yükseğe doğru 
ayarlayınız. 


