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Temizlik ve bakım talimatları  
 
EGGER parkeler 
 

Temizleme Alanı  
EGGER parkeleri uzun süre kullanabilmeniz için giriş alanına yeterli boyutta paspas gibi bir temizleme alanı yerleştirin. Bu, 
içeriye taşınan kiri azaltmaya yardımcı olur ve böylece zemin kaplaması üzerindeki mekanik stresi de en aza indirir. Temizleme 
alanı düzenli olarak temizlenmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. Parkelerin döşendiği alanın doğrudan dışarı açıldığı ticari 
uygulamalarda, parkeli alana yeterli büyüklükte bir temizleme alanı dahil edilmelidir. 
 

Montaj sonrası temizlik 
Yeni döşenen parkeler, döşemeden ve montajdan kaynaklanan kalıntıları/kirleri gidermek için son bir kez etraflıca 
temizlenmelidir.  
 

Bakım temizliği 
Bakım temizliği, yüzeydeki toz ve kirin düzenli olarak giderilmesidir. Temizlik, uygun fırça başlığına sahip bir elektrik süpürgesi 
ve tabaka oluşturmayan bir yüzey temizleyici ile nemli paspas kullanılarak yapılmalıdır. Herhangi bir durumda lütfen üreticinin 
dozaj tavsiyesine uyun.  
Sisteme uygun temizleyicimiz EGGER Clean-it'i öneririz. 
 

Etraflı temizlik 
Döşemenin yüzeyindeki ağır yapışkan kirler veya inatçı kalıntılar bakım temizliğinde belirtilen yöntemlerle giderilemiyorsa 
döşemenin etraflıca temizlenmesi gerekir. 

 

Ahşap bazlı parkeler 
Ahşap bazlı EGGER parke elemanları geçmeli bağlantı yöntemiyle yapıştırılmadan birleştirilir. Nemin parke elemanlarının 
bağlantı kısımlarına nüfuz etmesini tamamen önlemek mümkün değildir. Bu nedenle yüksek miktarda nem, su birikintisi veya 
durgun su oluşturan temizlik işlemlerinden kaçınılmalıdır.  
"2 adımlı silme yöntemi" ile profesyonel temizlik sağlayabilirsiniz. 
 
■ İlk adımda yapışkan, suyla giderilebilecek kirleri yumuşatmak veya çıkarmak için zemine yeterli miktarda temizleme sıvısı 

uygulanarak bir temizlik bezi (paspas, mop başlığı, bez vb.) kullanılır. 
■ İkinci adımda, fazla gelen temizlik sıvısı hemen (5 dakikadan kısa bir sürede) bir temizleme bezi ile emilir. 
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Kirlenme türü 
Farklı türdeki kirlenmeler, farklı türde temizlik gerektirir. Başarılı ve tatmin edici bir temizleme sonucu için kirin ve temizleyicinin 
türüne bağlı olarak temizleyici üreticisinin belirttiği şekilde soğuk/ılık su kullanımına da dikkat edilmelidir. Piyasada bulunan 
parke temizleyicileri ve çok amaçlı temizleyicilerin yanı sıra organik temizleyiciler, sirke ve limonlu soğuk su ile kullanım için 
idealdir ve tam etkisini yalnızca soğuk su ile gösterir, çünkü temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin büyük bir kısmı ılık su ile 
birlikte çok hızlı bir şekilde buharlaşacaktır. Yağlı kirleri çıkarmak için ılık su kullanılmalıdır, bakteri ve mikroplar da ılık su ile 
daha iyi giderilir. 
 

Kirlenme türü Genel temizlik  Öneri 

Toz, kir, gres, yağ, toz/gres karışımı, 
kahve, çay, meyve suları, şekerli 
karışımlar, parmak ve ayak izleri, 
lastik, kan, idrar 

 
Temiz bir bez ve sıcak su ile kiri temizleyin. 
Ardından iz kalmasını önlemek için temiz su ile 
silin. Daha sonra yüzeyi emici bir mikrofiber bezle 
kurulayın. 
 

Sisteme uygun bir yüzey temizleyici 
kullanımı 

Suda çözünür boyalar, lekeler, 
emülsiyon boyalar ve yapışkan 
dağılmış maddeler (PVAC) 

 
Hafif/taze, leke şeklindeki kirleri yumuşak, nemli 
kağıt mendillerle temizleyin. Ardından yüzeyi silerek 
kurulayın. 
Daha uzun süredir var olan kirleri temiz bir bez ve 
sıcak su ile temizleyin. Ardından iz kalmasını 
önlemek için temiz su ile silin. Daha sonra yüzeyi 
emici bir mikrofiber bezle kurulayın. 
 

Sisteme uygun bir parke temizleyici 
kullanın ve gerekirse temizliği aseton, 
mavi ispirto, temizleme benzini veya 
oje çıkarıcı gibi organik bir çözücü ile 
tamamlayın. 

Solvent bazlı vernikler, boyalar ve 
yapıştırıcılar (vernik kalıntıları, 
sıçramalar, sprey boya, damga 
mürekkebi) 

 
Organik bir çözücü ile kirlenmeyi derhal giderin. 
Ardından iz kalmasını önlemek için temiz su ile silin. 
Daha sonra yüzeyi emici bir mikrofiber bezle 
kurulayın. 
 

Organik çözücüler; aseton, beyaz 
ispirto, benzin veya oje çıkarıcı vb. 
Spot boya kalıntıları kuruduktan sonra 
plastik bir spatula ile mekanik şekilde 
temizlenebilir. 

Silikonlar, sızdırmazlık bileşikleri 

 
Kiri kuruyken ovalayın ve gerekirse silikon sökücü 
kullanın. Ardından iz kalmasını önlemek için temiz 
su ile silin. Daha sonra yüzeyi emici bir mikrofiber 
bezle kurulayın. 
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Kullanım Önerileri 
Günlük kullanımda aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır. Bunlar, tüm EGGER parkeler için eşit olarak geçerlidir. 
■ EGGER parkeler kullanım ömürleri boyunca düzenli olarak temizlenmelidir. Temizliğe daima en yumuşak yöntemle ve lekeler 

yüzeye kısa süreli temas halindeyken başlayın. 
■ Daha uzun süreli temas halinde, temizlenmesi zorlaşacağından, çay, kahve gibi inatçı lekeler prensip olarak doğrudan 

çıkarılmalıdır. 
■ Mobilyaları kaldırarak hareket ettirin. Mobilya ayaklarının altına bir bez veya battaniye koymadıkça mobilyaları itmeyin. 
■ Sandalye ve masa ayakları da dahil olmak üzere tüm mobilya ayaklarına keçe altlıklar yerleştirin.  

Bunlar düzenli olarak temizlenmeli, işlevsellik açısından kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. 
■ Ofis koltukları ve diğer tüm tekerlekli ekipmanlarda yumuşak mobilya tekerlekleri (W tipi) kullanın.  

Bu tekerlekler düzenli olarak temizlenmeli, işlevsellik açısından kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. Tekerlekli ofis 
koltuklarının altında uygun bir zemin koruma matı kullanmanızı tavsiye ederiz. 

■ Elektrik süpürgesiyle temizlik yaparken uygun bir fırça başlığı kullanın. Dönen fırçalı başlıklar devre dışı 
bırakılmalı/çıkarılmalıdır. 

■ EGGER parkelerin yüzeyleri kesme yüzeyi olarak kullanılmamalıdır. 
■ Parkeleri sadece nemli bezle silin. 
■ Dökülen sıvıları, biriken nemi ve sıvıyı derhal temizleyerek parke yüzeyine gereğinden fazla temas etmesine izin vermeyin. 

Parkeyi aşırı miktarda suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın. 
■ Parkeler üzerinde taşlama, tıraşlama ve cila makinesi, tahta fırçası, yüksek basınçlı temizlik makineleri veya benzer ürünleri 

kullanmayın. 
■ Hiçbir zaman aşındırıcı veya yıpratıcı maddeler ya da bulaşık teli kullanmayın. 
■ Parke cilalanmamalı ve parlatılmamalıdır. 
■ Laminat ve Comfort Parkelerde yüzeyin verniklenmesi gerekli değildir ve tavsiye edilmez. 
■ EGGER parkelerin buharlı temizleyici kullanılarak temizlenmesi genellikle tavsiye edilmez. Tasarım ürünü EGGER Design 

Parke GreenTec ve Aqua+ Laminat Parkelerin piyasada bulunan buharlı temizleyicilerle temizlenmesi uygundur ve 
onaylanmıştır. Ancak buharlı temizleyici sürekli hareket halinde olmalıdır. Ayrıca buharlı temizleyiciye sadece temiz su 
doldurulmalıdır. Buharlı temizleyiciye temizlik ürünü veya başka maddeler eklemeyin. 

 

Özel koruyucu önlemler 
■ EGGER Laminat Parke ve Design Parke GreenTec'i kuaför salonlarına, kozmetik stüdyolarına veya benzer uygulama 

alanlarına döşerken ve buralarda kullanırken koltukların altındaki ve etrafındaki yüzey alanları veya benzer alanlar, uygun ve 
yeterli boyutta bir koruyucu mat ile örtülmeli/kaplanmalıdır. Çünkü; saç boyaları ve diğer renklendirici maddeler, 
konsantrasyonlarına, içeriklerine ve temas etme sürelerine bağlı olarak zemin yüzeyinde geri dönüşü olmayan renk 
solmalarına ve değişikliklere neden olabilir.   

■ EGGER Design Parke GreenTec için (montajdan hemen sonra) "Dr. Schutz PU-Anticolor" uygulanması da önerilir. Talep 
etmeniz halinde Dr. Schutz GmbH şirketinin ilgili kılavuzlarını memnuniyetle tarafınıza gönderebiliriz. 

■ Buna karşın saç boyası, ağartıcı maddeler ve diğer renkli maddeler parke yüzeyi ile temas edecek olursa derhal temizlenmeli 
ve etkilenen bölge nemli bir bezle silinmelidir. 

■ Kimyasal maddeler, saç boyaları veya ağartıcı maddeler ve diğer renk verici maddeleri kullanırken şüpheye düşerseniz monte 
edilmeyen bir numune parke üzerinde hassasiyet testi uygulanabilir. Ayrıca lütfen ilgili ürünle birlikte gelen broşürdeki 
talimatları okuyun. 
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İç mekân iklim koşulları 
Hem montaj öncesinde ve sırasında hem de kullanım esnasında aşağıdaki iklim koşulları mevcut olmalıdır: 
■ Ortam sıcaklığı en az 18 °C olmalıdır. 
■ Zemin sıcaklığı en az 15 °C olmalıdır. 
■ Bağıl nem oranı %40 ile %70 arasında olmalıdır. 

 

Onarım ve değişim 
■ Küçük, noktasal yüzey hasarları sisteme uygun EGGER onarım macunu Decor  

"Mix & Fill" veya piyasada bulunan sert balmumu setleri ile onarılabilir.  
■ Daha ağır hasar görmüş döşemelik yonga levhalar bir uzman tarafından kolayca değiştirilebilir. Döşeme levhalarının 

değiştirilmesiyle ilgili talimatları tarafınıza göndermekten memnuniyet duyarız. 
 

 
Çeşitli hususlar 
Burada belirtilen temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması, tüm garantileri ve garanti taleplerini geçersiz kılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: 
Bu teknik veri sayfası, bilgimiz dahilinde dikkatli bir şekilde hazırlanmıştır. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün özellikleri veya belirli uygulamalara uygunluk açısından bir garanti teşkil etmez. 
Pratik deneyim ile kendi testlerimize dayanmakta ve en güncel bilgilerimizi yansıtmaktadır. Standartlardaki herhangi bir hata, yanlışlık veya baskı hatalarından şirketimiz sorumlu tutulamaz. 
Ayrıca EGGER parke döşemelerinde gelecekte yapılacak ürün geliştirmeleri sonucu teknik farklılıklar ortaya çıkabilir, standartlar ve kamu hukuku kapsamındaki belgeler değişebilir. Bu nedenle 
bu teknik veri sayfası içeriği kullanım kılavuzu olarak dikkate alınmamalı veya yasal olarak bağlayıcı kabul edilmemelidir.  


