TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI
Döşeme Sonrası Temizlik
Döşeme sonrası, yüzeydeki derz film tabakası kısa bir zaman aralığında kurumaya başladığı
esnada mutlaka temizlenmeli, yüzeyde sertleşmesine izin verilmemelidir. Bu esnada derzi
temizlemek için sadece su ve sünger yeterli olacaktır.
Karo yüzeyinde derz dolgu kalıntılarının şertleşmesi durumunda, bu bölgelere tutunacak
kirler, karo yüzeylerinin temizlenmesini zorlaştıracaktır. Bu durumdaki yüzeyler ancak özel
kimyasallarla temizlenebilir. Bu tip özel temizleyiciler, kimyasalın üreticisi tarafından belirtilen
şekilde kullanılmalıdır. Döşeme sonrası temizliklerde karo yüzeyleri yeterli miktardaki suyla
durulanmalıdır. Diğer taraftan, yüzeyi asite hassas karolar (metalik yüzeyliler vb.), yalnızca su
ve nötr temizlik malzemesiyle temizlenmelidir. (Bazıları katalogda “B” harfi ile belirtilmiştir)
Periyodik Rutin Temizlik
Düzenli olarak yapılacak temizliğin sılığı, karonun döşendiği yerdeki kirlenme potansiyeline ve
karonun yüzey özelliğine göre(antislip vb.) bağlı olarak, haftalık, günlük veya günde birkaç
kez olacak şekilde değişebilir.
Karolar düzenli olarak vakumlama yöntemiyle ve suyla yıkanarak temizlenmelidir. Ayrıca
kirlenme yüküne yüzeyine bağlı olarak temizlik deterjanları da kullanılabilir. Suyla temizlik
yapıldığında, yüzeyde kalan kirli su, yeterli miktarda temiz su kullanılarak giderilmelidir. Bu
durulama, karolar kuruduğunda yüzeyde kalabilecek kirliliği önleyecektir. Ayrıca, karo
yüzeyleri, temiz bir kuru bez kullanılarak da silinebilir.
Büyük ölçekli alanlar döner, silindirik fırçalı makinelerle temizlenebilir. Bu tip makinalar, uygun
hıza ayarlanarak, su deterjan karışımının yüzeye işlemesi sağlanmalıdır. Daha sonra temiz
su kullanarak durulama tamamlanmalıdır.
Zaman zaman, yabancı maddeler karo yüzeyinde leke bırakabilir. Böyle durumlarda lekenin
özelliğine göre uygun bir temizleyici kullanılarak temizlik yapılmalıdır. Hassas yüzeyli
karolar(metalik yüzey gibi) temizlenirken, yalnızca su ve nötr deterjanlar kullanılmalı ve
temizlik öncesi kimyasalın yüzeye etkisi küçük bir alanda denenmelidir. (Bazıları katalogda
“B” harfi ile belirtilmiştir)
Hidroflorik asit içeren temizleyiciler, seramik yüzeyi parçalama özelliği olduğu için kesinlikle
kullanılmamalıdır. Ayrıca, aşındırıcı ekipmanlarla yapılacak uygun olmayan temizlik
işlemlerinden, karonun kaymazlık özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceği için, kaçınılmalıdır.
Bazı temizlik malzemeleri karo yüzeyinde film tabakası bırakabilmektedir, bu tabaka karonun
kirlenmesine ve yüzeyin kayganlaşmasına neden olacağından, bu tip temizleyiciler
kullanılmamalıdır.
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