
Temizleme & 
Bakım Talimatı

Ürünlerimizin ömrünü uzatmak, kir ve kirlenmenin birikmesini ve lekelerin
kalıcı olmasını önlemek için kir veya leke bekletilmeden temizlik yapmanızı 
öneririz.

Yanlış malzeme ile temizlenen, yıkama, kuru temizleme ya da ütüleme 
kurallarına dikkat edilmeden yapılan bakım ve temizlik işlemi, ürünlerin 
ömrünü kısaltır. 

Ürünlerin üzerine aşırı sıcaklığa sahip herhangi bir cisim koymaktan ve ütü
ile doğrudan temas ettirmekten kaçının. Ürünlerin direkt ısı yayan elektrikli
ısıtıcı, infared ısıtıcı veya katı yakıt sobası vb. cihazlardan uzak tutulmasına 
dikkat edilmelidir. 

Sivri uçlu ve kesici aletlerle ürün yüzeyine müdahale etmeyiniz. Plastik
veya tel süngerler veya sert kıl fırçaları gibi temizleme araçları 
malzemeye kalıcı olarak zarar verebilir. 

Özellikle yaz aylarında ürüne temas edilen yerlerde birikebilecek teri yine aynı
şekilde bekletmeden temizleyiniz. Görülebilir, serbest haldeki kirler yumuşak
fırçalı elektrik süpürgesi ile alınabilir. Sert fırçalı hiçbir süpürgeyi ürün 
yüzeyinde kullanmayınız. 

Ürünler saç spreyi, parfüm, kolonya gibi kimyasallardan koruyarak 
kullanılmalıdır. 

Kalem veya keçeli kalemlerle ürün üzerinde iz bırakmayın, ürün 
mürekkebi emebilir ve kalıcı lekelenmeler olabilir.           

  

1) Temel Bakım



Isı, ışık ve havayla temas eden leke kalıcı hale gelir ve çıkarılması zor bir 
hal alır. Bu nedenle lekeyi, oluştuğu anda kurumasına fırsat vermeden 
temizleyiniz. Aksi halde lekelerin temizlenmesi zorlaşır ve kalıcı izler 
bırakabilir. 

Sıvı el sabunu ve su kullanarak tüm yüzeyi dairesel hareketlerle 
temizleyin (1 kısım sabun ila 9 kısım su). Fazla sabundan kurtulmak için
durulayın ve temiz, nemli beyaz bir bezle silin. Gerektiğinde tekrarlayın 
ve kurumaya bırakın. 

Lekeyi yok etmek için silme sırasında kumaşı fazla ıslatmamaya ve 
hırpalamamaya özen gösterilmelidir. Leke tutmayan, alev almayan gib 
özelliklere sahip kumaşlarda kesinlikle yıkama yapılmamalı, lokal 
temizleme işlemi yapılmalıdır.

Dökülen sıvı, emiciliği yüksek bir materyal ile kumaş yüzeyinden  
bastırılmadan alınır. İkinci seferde tekrar temiz ve kuru materyal ile  
hafifçe bastırılarak kalan nem alınır. (pamuklu bez, kağıt havlu vb.)

Eğer sıvı leke bırakırsa temiz pamuklu bir bez sabunlanarak leke 
dağıtılmadan temizlenir. Her sürtme sonrasında sabunlu bezin leke ile 
temas etmeyen yüzü çevrilmeli ve lekenin tekrar kumaşa geçmemesine 
dikkat edilmelidir. Ürün kurumadan kullanılmamalıdır. 

Sakız lekesi gibi ısı ile eriyik hale gelebilecek lekeler için bir torba içine 
birkaç buz koyunuz ve torbayı ürünün üzerinde birkaç dakika bekletiniz. 
Torbayı kaldırınız ve soğuk ile sertleşmiş olan sakız vb. kalıntısını 
nazikçe kaldırınız.      

2) Temizleme

Ürünleri doğrudan gün ışığına maruz bırakmayınız. Ürünlerin doğrudan gün 
ışığına maruz kalması renk solmalarına ve üründe deformasyona neden olabilir.



Kaplamalı kumaşların organik maddeyle (kan, idrar veya dışkı 
maddesi) temas ettiği için dezenfekte etmeniz gerekiyorsa;

a) Temiz beyaz bir bez veya kumaş ile temizleyiniz. Çamaşır
suyu solüsyonu kullanmayı seçerseniz, yalnızca aşağıdaki şekilde 
seyrelterek hazırlanabilecek %0,5 konsantrasyonlu kullanın:
Seyreltme: 10 ölçek su başına 1 ölçek çamaşır suyub) Her türlü
fazlalıktan kurtulmak için durulayın ve temiz nemli bir bez veya 
kumaşla silin

c) Serbest bir şekilde kuruyana kadar bekleyiniz

d) Bu yöntem doğru bir şekilde uygulanmaz ise ürünlerin renklerinde 
ağarmalara sebebiyet verebilir. 

Temizleme amacı ile aşağıdaki maddeleri içeren temizleyiciler 
kullanılmamalıdır: 

Tiner, varsol, aseton, beyazlatıcılar, mumlar, alkol içeren, klor esaslı, 
silikonlar veya deterjanlar ve/veya pH nötr olmayan temizlik ürünleri 
gibi solventleri kesinlikle kullanmayın.

Unutmayın:

Bu talimatın tek başına bir garanti olmadığını belirtmekte fayda 
vardır. Ürünlerimizi doğru kullanmak ve temizlemek için öneriler 
içerir. Kullanıcılar, ürünlerin yüzeyini, bileşimini veya dolayısıyla 
performansını ve kullanım ömrünü etkilemeyen ürünlerle güvenli 
bir şekilde kullanılmasından ve temizlenmesinden sorumludur. 
Uygulama yöntemlerinin kullanmadan önce ürünün görünmeyen 
noktalarında denenmesi tavsiye edilir.
Temizleme sonuçları lekenin boyutuna, kullanılan temizlik ürününe 
ve yüzeyin maruz kalma süresine bağlı olarak değişebilir.
Bazı giyim eşyaları (kot pantolon, mikrofiber ve koyu renk kumaşlar 
gibi) kuru temizleme yöntemlerine bağlı olarak renklerini ürünlere
aktarabilir. Bu durum yüksek nem ve sıcaklıklarda gerçekleşir ve 
geri döndürülemezdir. Flokser bu şekilde ortaya çıkan zararlardan 
sorumlu değildir.     
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