Karo Temizlik ve Bakım Talimatları

Genel Bilgiler
Seramik, uzun ömürlü görsel güzelliği, temizlik kolaylığı ve yüksek işlevsellik özelliklerine sahip olması
sebebiyle, hem özel (kişisel kullanım) hem de kamusal alanlarda en çok tercih edilen yüzey döşeme
malzemesidir.
Düzenli temizlik; kirlilik derecesine ve kullanım sıklığına bağlı olarak ihtiyaçlara göre planlanmalıdır:
günde birkaç kez veya günde bir kez veya haftada bir kez olabilir. Kamusal alanlardaki kullanımı için,
ayakkabılardaki kirin binanın girişinin önünde bulunan çamurluk, paspaslar ve temizleme bölgeleri ile
dışarıda kalması sağlanmalıdır.
Döşemeden önce, seçilen derz renginden bağımsız olarak, her zaman, harç veya harç pigmentinin
karo yüzeyini etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için küçük bir alan test edilmelidir.
Karo Döşeme prosesinde Seramik tüm ağır işler bitene kadar döşenmemelidir. İnşaat kaynaklı temizlik
sorunlarından kaçınmak için döşenen alan kullanıma açık hale gelene kadar döşenen alandaki karoları
ve derz dolgularını uygun bir şekilde korumak gereklidir. Her şantiyede kir ve kalıntı birikir ve bu
biriken kirler/kalıntılar, derzin ve bazen de karoların olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Bu
problemleri önlemek ve seramiğin döşendikten sonraki görünümü korumak için döşeme alanı üzerine
koruyucu bir malzeme serilmesini önerilir. Bu sayede döşenmiş alanın kalitesi kullanıma hazır
oluncaya kadar korunacaktır. Koruyucu malzeme olarak mukavva, karton, kontrplak veya döşemenin
bütünlüğüne zarar vermeyecek herhangi temiz ve yumuşak bir malzeme kullanılabilir. Derzlerin
düzgün bir şekilde kuruyup sertleşmesine izin vermeyeceği ve inşaat tozunun üzerine yapışarak
kaygan bir alan oluşturabileceği için plastik korumalar kullanılmamalıdır.

Uygun Malzeme Seçimi ve Temizleme Maddesi Kullanımı
Sadece önerilen miktarda seyreltilmiş deterjan kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki temizlik
malzemelerinin fazlası her zaman için iyi değildir; temizleme çözeltisinde daha yüksek deterjan
konsantrasyonları kullanmak durulamayı zorlaştıracaktır. Bununla birlikte, suyun sertliğinin artması
daha fazla temizlik maddelerinin kullanılmasına neden olur. Herhangi bir temizlik maddesini
kullanırken, lütfen temizlik maddesi üreticisinin kullanım ve tehlike göstergelerine uygun olarak
kullanıldığından emin olun.
Temizlik maddesi üreticileri tarafından verilen talimatlara ve bilgilere uyulmamasından
kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğimizi belirtmek isteriz.
Kirliliğe etki etmesi için temizlik maddeleri kirli alan üzerinde bir süre bekletilmelidir. Genellikle 5-10
dakika yeterlidir. Kirli alandaki deterjanı ve kirleri arındırmak ve temizlemek için temiz su ile bölgeyi
iyice durulayın. Durulama, bakım prosedüründe kritik bir adımdır. Durulama için kullanılan suyu
yerden vakumla, kuru paspasla veya bezle temizleyin. Kirli deterjan solüsyonu durulanmazsa ve
yüzeyde kurumaya bırakılırsa, yüzey üzerinde çıkarılması çok zor olan bir kaplama oluşacaktır.
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Karolar üzerinde görsel, hijyenik, kayma dayanımı ve temizleme özelliklerini olumsuz etkileyecek,
yapışkan yağlı, mumsu ve sentetik tabakalar oluşturacak bir temizlik maddesi kullanmayın. Seçilen
temizlik maddesi aynı zamanda harçla da uyumlu olmalıdır. Her zaman kullanım öncesi seçilen
temizlik maddesiyle küçük bir alan test edilmelidir.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Uygun temizlik maddesi seçilmelidir.
Toz veya kalıntıları temizlemek için temizlikten önce zemin süpürülmelidir.
Temizlik maddesi kir üzerine temas etmesi ve yok etmesi için yeterli süre üzerinde
bekletilmelidir.
Mekanik bir fırçalama işlemi veya silme işlemi yapılmalıdır.
Karolardan çıkan kirler toplanmalı, yıkanmalı veya vakumlanmalıdır.
Temizleme işlemi bittiğinde su ile durulanmalıdır.
Durulama suyu ıslak bir vakum, kuru paspas veya bez ile alınmalıdır.
Yukarıda bahsi geçen prosedür içeriği genel önerileri kapsamaktadır.
Bireyse üreticiler tarafından önerilen temizlik maddeleri, derz, derz temizleyiciler vb. özel
tavsiyeler uygulanmalıdır.

Döşeme Sonrası Genel Temizlik Talimatı
Bakım için ilk adım, karo döşendikten sonra harç ve inşaat kirinin tamamen temizlenmesidir. Derzleri
yüzeyden çıkarmak için piyasada birçok ürün bulunmaktadır. Bu ürünler, yoğun temizlik gerektiğinde
daha yüksek konsantrasyonlar kullanma olasılığı ile derz dolgu malzemelerinin daha az birikmesi için
seyreltilebilirler. Derz üreticileri tarafından ambalaj üzerinde harçların uygun şekilde karıştırılması,
sertleşmesi ve temizlenmesi için talimatlar yazılır, bu talimatlar uygulanmalıdır. Temizleme işlemi;
çimento harçları kuruduktan sonra yapılmalıdır. Çabuk kuruyan ürünler için en az 24-48 saat sonra
yapılmalıdır. Her koşulda, derz üreticisinin talimatları takip edilmelidir.
Karolar, çoğu durumda, sıcak su ve nötr bir deterjan ile ovularak temizlenir, ardından iyice durulanır
ve daha sonra durulama suyunun ıslak vakum, paspas veya kuru havlu ile çıkarılması sağlanmalıdır.
Derz kalıntısı hala mevcut ise, karonun temizlenmesi, derz üreticisine danışılarak gerçekleştirilmelidir.
İlk temizlik tamamlandıktan sonra, sürekli ve uzun ömürlü güzel görünüm için günlük bakım
prosedürleri takip edilmelidir.
Parlatılmış porselen karolar için, derz işleminin tamamlanmasından sonra, karo yüzeyi temizlenebilir
ve yüzeydeki fazla koruyucu kaplama maddesi çıkarılabilir. Gerekirse yüzeydeki fazlalığı gidermek için
kuru ve ıslak bir bez kullanılmalıdır (örn. MICROFIBER), üreticinin talimatlarına göre nötr deterjan
eklenmeli, kalıntıların giderilmesi sağlanmalıdır. Her zaman önce küçük bir alan test edilmelidir.
Kalıntı, pamuklu bir havlu/bez veya süngerle silinmeli ve temiz su ile iyice durulanmalıdır. Kayma
dayanımı olan yüzeylerde, dönen yumuşak naylon fırçalar veya mikrofiber içeren fırçalama
makinelerinin yanı sıra yüksek basınçlı veya buhar basınçlı temizleyiciler ile mekanik temizlik en etkili
yöntemdir, bu sayede temizlik işlemi sırasında derzler korunmaktadır.
Temizlik sırasında kayma dayanımını önemli ölçüde zayıflatabilecekleri için aşındırıcı taneli, uygun
olmayan ped veya fırça kullanılmamalıdır!
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Temizlik işlemi, döşemeyi yapmış profesyoneller tarafından yapılmalıdır:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

İnşaat tozunu temizlemek için zemin iyice süpürülmelidir.
Çimento film temizleyici, pakette belirtildiği şekilde suyla seyreltilmelidir.
Temizlik ürünü sıradan bir paspas ile uygulanmalıdır.
Etki etmesi için birkaç dakika beklenmelidir.
Scotch-Brite gibi aşındırıcı bir süngerle sertleşmiş bölgeler ovalanmalıdır.
Kalıntılar bezle silinmeli ve bolca temiz su ile durulamalı ve paspas, ıslak vakum veya havlu ile
kurulanmalıdır.
Döşeme sonrası ilk temizlik, karo ile döşenmiş alana yakın nesnelere; kapılar, metalik objeler
ve cilalar vb. zarar verebilir. Temizlik işlemine başlamadan önce bunların korunması tavsiye
edilir.
Asit içerikli temizleyiciler çimento derzlerine etki eder. Bu nedenle derzler su ile
nemlendirerek korunmalı ve asit temizleyicileri kullanıldıktan sonra kaplama temiz suyla iyice
durulanmalı, mümkünse nötr hale getirilmelidir. Epoksi harçlar kullanılırken, özel olarak
formüle edilmiş bir temizleyici kullanılmalı ve harç üreticisinin hazırlık, uygulama ve temizlik
için talimatları uygulanmalıdır.
Özellikle metalik karolar ve metalik dekorlu karolar için, asidik olmayan derz temizleyicileri
kullanılmalı, daima maksimum özen gösterilmelidir. Temizlik için ilk seçenek su olmalıdır.
Daha güçlü bir temizleme gerekirse, alkol ve yumuşak bir bezle temizlenmeli veya alternatif
olarak nötr PH içeren temizlik malzemeleri kullanılmalıdır.
Aşındırıcı, asidik veya alkali temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır. Karo derzlerini temizlemek
için hafifçe nemli bir sünger kullanılmalı ve diyagonal olarak uygulanmalıdır.
Kirli su kullanılmamalıdır.
Sıcak ile birlikte kimyasalların reaksiyonu daha sert/aşındırıcı hale gelebileceğinden, çok sıcak
olan (sıcak yaz günlerinde güneş ışığına maruz kalan) karolar asla temizlenmemelidir.
Yaz aylarında, günün en serin döneminde, özellikle doğrudan güneş ışığına maruz kalınmayan
zamanlarda temizlik yapılmalıdır.
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