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BAKIM VE TEMİZLİK KILAVUZU
Tüm dış yapı malzemeleri temizlik gerektirir. Arline ürünlerinin periyodik temizliği döşemenin
güzelliğini koruyacaktır. Döşeme yüzeyinden polen ve diğer birikintileri periyodik olarak
temizlemek yüzey üzerindeki küf oluşumunu azaltmaya yardımcı olacaktır.
PROBLEM

ÇÖZÜM

Kir ve Birikinti

Yüzey birikintilerini çıkarmak için etkilenmiş alanı bir hortum ile su
püskürterek temizlenmelidir. Kabartmalı yapıdan kir ve birikintiyi
çıkarmak için ılık sabunlu su ve yumuşak bir fırça kullanın.

Döşeme’den kar’ı çıkarmak için plastik bir kürek kullanılabilir. Döşeme
yüzeyinden kar ve buzu eritmek için kalsiyum klorür veya kaya tuzu
kullanın.
Tüm yiyecek döküntüleri mümkün olan en kısa zamanda çıkarılmalıdır.
Ürün garantisini korumak için en geç iki gün içinde yüzey
Yağ/Gres/Yiyecek
temizlenmelidir. Kabartmalı yapıdan döküntüleri çıkarmak için bir
hortumla püskürtme yapın ve ılık, sabunlu su ve yumuşak bir fırça
kullanın.
Polen ve kir gibi birikintilerin döşeme yüzeyinde kalmasına izin verilirse
Küf ve Pas
yüzey üzerinde küf oluşabilir. Yiyecek kaynağı ve küfü çıkarmak için
yumuşak bir fırça ve ılık sabunlu su kullanılması tavsiye edilir.
Basınçlı bir Yıkayıcının Kir ve birikintiyi çıkarmak için yüzeyde 1500 psi basınçlı yıkama
Kullanılması
makinası kullanılabilir. Bir basınçlı yıkayıcı kullanırken yüzeyden en az
30 cm uzaktan püskürtülmelidir.
Arline ürünlerindeki yüzeyin güzelliğini korumak için ASLA aseton
Ürünlerinin Korunması veya diğer çözücü kimyasallar kullanmayın. Arline ürünleri için ihtiyaç
duyulan tek şey sabunlu bir sünger ve ılık sudur.
Orta yumuşaklıkta bir fırça ve sabunlu su ile fırçalayın. Sonra
Beton, Kireç Tozu veya yukarıdaki uyarıları dikkate alarak basınçlı yıkama yapabilirsiniz.
inşaat artıkları
Basınçlı yıkayıcının sabun gözü var ise, bunu kullanabilirsiniz. Yüzeyi
TAMAMEN DURULAMALISINIZ. Düzgün şekilde durulanmazsa,
suyun kurumasına izin verildiğinde sabunlu su kalıntıları olacaktır ve
ikinci kez temizlenmesi gerekecektir.
Buz ve Kar

Arline Ürünleri Genel Bakım ve Temizleme İlkesi
Tüm dış yapı malzemeleri temizlik gerektirir. Arline yılda iki kez sabun ve sıcak su veya
piyasada satılan döşeme temizleyicisi ile temel temizleme tavsiye eder. Bu bakım Arline
ürünlerinin güzelliğinin korunmasını sağlayacaktır.
PROBLEM

ÇÖZÜM

Kir ve Birikinti

Kir ve birikintiyi çıkarmak için döşemeyi temizleyin. İhtiyaç duyulan tek
şey sabun ve sıcak sudur.

Arline ve tüm ağaç ürünlerde tanen özütlemesi meydana gelir. Normal
Su Lekeleri, Yaprak
ayrışma için en az 12 hafta süre tanıyın. Bu işlem oksalik veya fosforik
Lekesi ve Ağaç
asit içeren bir ürünün kullanımı ile hızlandırılabilir, bu genel olarak
Tanenleri
Döşeme parlaklaştırıcı olarak bilinir.

Buz ve Kar

Kalsiyum klorür veya birçok evde mevcut kaya tuzu Arline
döşemesindeki buzu eritecektir. İlk uygulamada durulayın. Kar küreği
ile kar veya buzu çıkarırken uyarıları dikkate alın ve Arline
döşemesinde metal bir kar küreği ASLA kullanmayın. Kürek döşemeyi
çizebilir, bu garanti kapsamında değildir.

Sürtmeler ve
Aşınmalar

12-16 haftalık ayrışmadan sonra normal olarak sürtmeler ve aşınmalar
solabilir veya kaybolabilir. Bu oksalik veya fosforik asit içeren bir
ürünün ile hızlandırılabilir, bu Döşeme parlaklaştırıcı olarak da bilinir.
Pas veya kiri hafifletmek veya çıkarmak için oksalik veya fosforik asit
Pas Lekeleri, Zemin içeren Döşeme Parlaklaştırıcı olarak da bilinen bir temizleme ürünü
Kiri ve Renk Veren
kullanın. Durulamadan önce ürünün leke üstünde 10-15 dakika durması
Boyama
gerekebilir.
Yağ/Gres/Yiyecek

Lekeyi mümkün olan en kısa sürede durulayın. Kalan leke için asit
yoğunluğu olmayan leke çıkarıcı kullanın. (İlk önce küçük bir alanda test
edin çünkü leke çıkarıcı döşeme yüzeyinden bazı boyaları çıkarabilir.)

Küf ve Pas

Döşemenizin yılda iki kez (ilkbahar ve sonbahar) temizlenmesi küf
büyümesine neden olabilecek olan polen ve diğer molozların oluşmasını
engellemek için önemlidir. Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ve deterjan
içeren döşeme yıkayıcı ve temizleyicilerini kullanın.
Not. Arline bir hortum ve sıcak sabunlu su, yumuşak fırça kullanarak etkin
bir şekilde temizlenebilir.

Basınçlı bir
Yıkayıcının
Kullanılması

1,500 psi’den daha büyük ve/veya döşeme yüzeyinden 30cm daha yakın
uygulanan bir basınçlı yıkayıcının kullanımı döşeme yüzeyine zarar
verebilir ve basınçlı yıkamanın neden olduğu tüm koşullar açısından
garantiyi geçersiz kılacaktır.

Zımparalama

Zımparalama Arline malzemesinin yüzeyini görünümünü değiştirecektir ve
bu kumlamanın neden olduğu tüm koşullar açısından garantiyi
geçersiz kılacaktır.

Bertaraf

Arline ürünleri normal yapı atıkları veya ev atıkları ile atılmalıdır.
Arline ürünlerini yakmayın.

!!! Ağartıcı veya asit içeren ürünlerin kullanımı Arline’in yüzeyinin rengini açacaktır. Etkisini
beğenip beğenmeyeceğinizi belirlemek için öncelikle göze çarpmayan bir alanda kullanın..
Not: Arline’in yüzeyinde uzun süreli olarak keçeler, lastik arkalıklı paspaslar, vinil veya
PVC kutular vb. gibi plastik veya vinil malzemelerin yerleştirilmesini tavsiye etmez.
Zamanla lastik veya PVC ürünlerindeki katkı maddeleri bu malzemelerden Arline
ürünlerine geçer, buda yüzeyin renginin solmasına neden olur.

Küf Teknik Bülteni
Küf, Arline® ürünleri de dahil olmak üzere
herhangi bir yüzeyde yerleşip büyüyebilen
bitki yaşamının daha alt bir formudur.
Özellikle nemli yüzeylerde gelişen küf çeşitleri
Hava, böcekler, hayvanlar, ve su ile taşınan
küf sporları tohumlara benzer, fakat
kümeleşmeler meydana gelinceye kadar
bunları göremezsiniz. Çünkü küf kendi
ortamına kolaylıkla uyum sağlar ve çok çeşitli
türleri vardır, kontrolü güçtür ve tamamen
ortadan kaldırmak imkansızdır.
Fakat bu Arline profillerinin yapısal
performansını etkilemeyecektir.
Görünür kümeler meydana getirmek için küf,
yiyecek, nem ve 4°C - 32°C arasında
sıcaklıklara ihtiyaç duyar.
Arline profilleri kendisi bir yiyecek kaynağı
değildir fakat saksılardan veya oluklardan
dökülen kir ve birikintiler küfü besler. Döşeme
tahtaları arasındaki açıklıklar çok az ise veya
tıkanmışsa döşeme da nem üretilebilir.
Arline Kompozit’ten Küf Nasıl Çıkarılmalı
Tüm dış yapı malzemeleri temizlik gerektirir. Ahşap Kompozit ürünler buna istisna değildir.
Arline ürünlerinin periyodik olarak temizlenmesi küfü besleyen kir ve poleni çıkaracaktır.
Eğer küf kümeleri görünürse deterjan ve sodyum hipoklorit (ağartıcı) içeren piyasada
satılan bir yıkayıcı ile temizleyin.
Kimyasal küfü çıkaracak fakat ürünün rengini de açacaktır. Bazı durumlarda küf kümelerini
çıkarmak için işlemi tekrarlamak gerekebilir. Küf artık görünmese de yeniden
oluşmayacağı anlamına gelmez, gözle görülemeyen küf sporları hala yüzeyde olabilir.
Küfü çıkarmak için kullanılacak temizleyicilerini daima kuru bir döşemeye uygulayın.
Bunların ıslak bir döşemeye uygulanması ağartma etkinliğini önemli ölçüde azaltacaktır.
Döşeme temizlik maddesi ile ASLA diğer başka temizleyicileri (amonyak, fosforik asit, vb.)
karıştırmayın.
Küf kolaylıkla yayılır ve uygun temizleme ve koruyucu önlemlere rağmen bazı ortamlarda
tekrar oluşabilir.
BOYAMA TEKNİK BÜLTENİ
Arline kompozit döşeme boyanabilir mi?
Evet özel bir renk elde etmek için Arline döşemeyi boyayabilirsiniz, fakat bu koruma için
gerekli değildir. Ahşaba iyi tutunan lekeler Arline Ürünleri’ne tutunamazlar. Arline profiller
herhangi bir zamanda, kurulduktan yıllar sonra bile boyanabilir. Fakat ahşap yüzeyi için
yapılmış uygun boya kullanmalısınız.

