
  - Döşeme işlemi 
1. Kontrol ve özen gösterme yükümlülüğü 

Döşeme işlemi öncesinde ve sırasında kesinlikle dikkat ediniz! Lütfen işleme başlamadan önce döşeme talimatını baştan sonra dikkatle okuyunuz. 
Ürün garantisi ile ilgili tüm talepte bulunma haklarını saklı tutmak için bu talimatlara tam olarak uyunuz. 

Krono Xonic önceden belirlenen ve yüksek hassasiyete sahip çalışma aşamalarından geçerek üretilmektedir. Yarı mamul veya 
bitmiş ürünler sürekli olarak sıkı kalite kontrol testlerine tabi tutulmaktadır. Buna rağmen nakliye işlemi nedeniyle meydana 
gelen hasarlar gibi münferit durumlardan tümüyle kaçınılamamaktadır. Lütfen döşeme işlemi öncesi zemin elemanlarının 
durumunu kontrol ediniz. 

Lütfen nakliye sırasında paketlerin göreceli olarak fazla ağırlıkta olduğunu dikkate alınız. Aşağıda belirtilen tavsiyeler yükleri 
taşırken taşıma işlemi yapan kişinin sırtını mümkün olduğunca koruyacak biçimde taşımasına yardımcı olabilir: 
- Omurganın desteklenmesi: Sırtınızı düz tutunuz ve karın ve pelvik taban kaslarını kasınız. Kaldırma işlemi için bacakların
 gücünden yararlanınız. 
- Düzensiz hareketlerden veya yana dönüş hareketlerinden kaçınınız. Eğer herhangi bir şeyin yerinin değiştirilmesi 
 gerekiyorsa, ilgili nesneyi yukarı kaldırınız; yana doğru bir adım atınız ve daha sonra nesneyi bırakınız. Önceden yol 
 üzerindeki engelleri kaldırınız ve boş alan yaratınız. 

Hazırlık: Lütfen döşeme işlemi öncesi paketleri, döşeme işlemi ve onu takip eden kullanım sırasında olduğu gibi aynı iklimsel 
şartlarında saklayınız [1]. Pencere önü gibi doğrudan güneş ışığı alan yerlerde saklamayınız. 
Aşağıda belirtilen koşullarda saklayınız: 
- İstiflenmiş durumda, katları 90° döndürünüz. 
- Asgari 48 saat süre ile 
- Tüm duvarlar ile arasında asgari 50 cm‘lik mesafe kalacak şekilde yassı konumda ve kesinlikle dümdüz olacak şekilde 
Panellerin daima özenle işleme alınmasına dikkat ediniz. Her iki elinizle çalışınız ve panelleri ayaklarınızla itmekten kaçınınız. 
Profiller hasar görebilir. 

Malzeme ve alet gereksinimi: Bu zemin kaplaması için orijinal aksesuar kullanınız. Aşağıda belirtilen alet ve yardımcı malze-
meler kullanılmalıdır: Kurşun kalem, katlanır metre, gönye, su terazisi ve paspayı (1 mm, 10 mm), vurma takozu, çekiç [2]. 
Ayrıca kesici alet olarak bir falçata ve el testeresi tavsiye edilir. Bunun için testere demirleri ince dişli olmalıdır. Aynı zaman-
da bir delik testeresi veya ince dişli testere demiriyle donatılmış bir dairesel testere de kullanılabilir. Dikkat! Kesim ve kırım 
kenarları keskin olabilir ve dikkat edilmediğinde yaralanmalara neden olabilir. Duvar bağlantı yeri için aynı desendeki süpür-
gelikler aksesuar çeşitleri içinde temin edilebilir. Zeminin hareketinin kısıtlanmamasına ve nemli mekanlarda konstrüksiyona 
ait derzler içine nemin sızmamasına dikkat ediniz. 

Döşeme alt zeminleri ve yalıtım: Bu ürün, nemli mekanlarda kullanılmak için uygun bir üründür. DIN 68800 normu 
uyarınca uzun vadede veya sürekli olarak %70‘den daha yüksek oranda neme sahip olan mekanlar nemli mekanlar olarak 
sayılmaktadır. Krono Xonic açık ve ıslak alanda kullanıma uygun bir ürün değildir. Yaygın kullanım alanları, oturma odaları, 
yatak odaları, mutfaklar, yemek odaları, holler, ofisler, dükkanlar, otel lobileri, hekim muayenehaneleri, oteller, koridorlardır. 
Diğer tüm uygulamaların kontrol edilmesi gerekmektedir ve bu durum garanti yükümlülüğünün kapsamı dışındadır. 

Panellerin döşeneceği alt zeminin, zemin panellerinin üreticisinin talimatına (ürün bilgisi) uygun olarak döşenebilecekleri 
özellikte olması gerekmektedir. Alt zemin olarak özellikle mineral alt zeminler (örneğin şap, alttan ısıtılan su bazlı sıva, beton, 
asfalt) uygundur. Alt zemin konstrüksiyonlarının nemli mekanlarda kuru yapı konstrüksiyonları teknolojisinin kabul edilmiş 
kurallarına uygun olması gerektiğini dikkate alınız. 

Alt zemin kesinlikle düz, kuru, temiz ve taşıyıcı özellikte olmalıdır. 1 metre uzunluğundaki zemin üzerinde 2 mm‘den daha 
fazla düzgün olmayan kısımlar profesyonelce tesviye edilmelidir (DIN 18202 normuna uygun olarak) [3]. Zeminin düzgünlüğü 
en iyi bir düz mastar ile veya 250 cm uzunluğundaki bir su terazisiyle geçerli norma uygun olarak saptanabilir. Merdiven 
sahanlıkları, basamaklar veya benzeri düz olmayan kısımların bulunmasına izin verilmemiştir. Sıva, alçı kalıntıları veya benzeri 
şantiye kirliliklerin geride kalıntı kalmayacak biçimde uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Nemli mekanlarda her türlü duvar kısımlarının ve zemin altı bölümlerin sürekli olarak su sızdırmaz bir biçimde tutulması için, 
sürülebilir bir yalıtım malzemesinin uygulanması tavsiye edilir. Alt zeminlerin özellikle de nemli mekanlara ait duvar ve zemin 
yalıtımlarının işleme alınması için Alman İnşaatçıları Merkez Birliği (ZDB)‚ nin „İç ve dış alanda bulunan, fayans ve levhalardan 
oluşan giydirmeler ve kaplamalarla sıvı halde işleme alınan kompozit yalıtım malzemelerinin uygulanmasına dair bilgiler“ 
başlıklı bilgilendirme broşürüne (01/2010) gönderme yapılır. Zemin kaplaması suyu ileten katman olarak işlev görmez ve 
kaplama profilleri sürekli olarak su sızdırmaz nitelikte değildir. Alt zemine sızabilen neme karşı tedbir amaçlı önlem almak için 
bitişme yerlerine yapıştırılan PE-folyo kullanılabilir. 

İyi aydınlatılmış ortamda panelleri kusurları bakımından kontrol ediniz [4]. Yükseklik, parlaklık, boyut ve renk sapmaları gibi 
geçerli toleranslar dışındaki görülebilir kusurlara sahip döşeme plakalarının ayrılması gerekmektedir. Bunlar ücretsiz olarak 
değiştirilir. İşleme alınmış panellerle ile ilişkili olarak reklamasyon kapsamında hak taleplerinde bulunamazsınız. 

Ürün yüzer sistem biçiminde döşenir ve bu bağlamda alt zemine vidalanmaz, çivilenmez, yapıştırılmaz veya kapı stoperi veya 
ağır nesneler yardımıyla noktasal olarak sabitlenmez [5]. 

Eğer bir yapıştırma isteniyorsa, üretici tarafından aşağıdaki yapıştırıcıların test edilmiş ve onaylanmıştır. 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Diğer yapıştırıcılar hakkında kullanım alanı için yapıştırıcı üreticileriyle mutabık kalınması gerekmektedir. Kaplama malze-
mesini döşeyenin profesyonel yapıştırma işlemine yönelik garanti yükümlülüğü vardır. 5 mm‘lik ürünlerde önceden, yürüme 
sesinin temiz bir biçimde arka taraftan uzaklaştırılmasına dikkat edilmelidir. 

5 mm‘den daha ince ve arka tarafı köpüklü lamine ürünün altına altlık malzeme döşenmez. 4 mm‘den daha ince ürünün 
altına, ilave olarak temiz olmayan alt zeminler nedeniyle ortaya çıkan yürüme seslerini azaltmak için bir PE-folyo döşenebilir. 
Eğer 4 mm‘lik ürünün altına bir altlık hasır döşenmesi isteniyorsa, o zaman yalnızca basınç dayanımı > 200 kPa ve kalınlığı < 2 
mm olan ürünlerin kullanılması uygun görülmüştür. 

Duvardan duvara halılar, köpüklü PVC zeminler ve her türlü köpüğün her durumda uzaklaştırması gerekmektedir [6]. Bunlar 
uygun alt zeminler değildirler. Aksi halde yüzey üzerinde yürürken kenar kısımlarda bir yaylanma hareketi ve yüksek miktar-
da baskı ortaya çıkabilir. Bu durum olası derz oluşumuna neden olabilir. Duvardan duvara halı kaplama aynı zamanda hijyenik 
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nedenlerden ötürü de uzaklaştırılmalıdır. Oluşan nem küf ve bakteri oluşumuna neden 
olabilir. 

Zeminden ısıtma sistemlerinin kullanılması (sıcak su ile / elektrikli) yalnızca profesyonelce 
uygulanan montaj ve kuralına uygun işletim koşuluyla mümkündür. Zeminden ısıtma 
sisteminin teslimatı ve kurulumu erişilen güncel teknolojik düzeye uygun olmak ve 
sistem bir profesyonel işletme tarafından ilişkili ısıtma kriterlerine uygun olarak işletime 
geçirilmelidir. Zeminden ısıtma sistemi mekan içinde bir uçtan bir uca yüzeyi tam olarak 
kaplayacak biçimde döşenmeli ve çalıştırılmalıdır. Kısmi çalışan zeminden ısıtma sistemle-
rine izin verilmemiştir. Yürüme zeminini alt tarafındaki 27°C sıcaklık hiç bir zaman ve hiç 
bir yerde aşılmamalıdır [7]. Halılarla olduğu gibi muhtemelen üzeri örtülmüş kısımların 
altında bir ısı birikmesinden kesinlikle kaçınılmalıdır. Bir zeminden ısıtma sisteminin 
işletimi veya montajıyla ilişkili her türlü reklamasyon talebi reddedilir. Hak talepleri 
yalnızca bize ait Genel Güvence ve Garanti Hükümleri çerçevesinde söz konusudur. 
Zeminden ısıtma sistemine sahip veya bu sisteme sahip olmayan alt zeminler için zemin 
tesisatı öncesi profesyonel döşemeci gerekli bir CM-ölçümü yapmak ve bunu bir tutanağa 
geçirerek belgelemek zorundadır. Artık nem ile ilişkili olarak aşağıda belirtilen sınır 
değerler geçerlidir: 
- Kalsiyum sülfat şap katmanında azami %0,5 cm, zeminden ısıtma sistemi yok; %0,3 cm
 zeminden ısıtma sistemi var 
- Çimento şap katmanında azami %2,0 cm, zeminden ısıtma sistemi yok; %1,8 cm 
 zeminden ısıtma sistemi var 

Döşeme 

Panellerin döşeme işlemi öncesi istenilen doku devamlılığına ve gerekmesi halinde dekor 
görüntüsüne göre tasnif edilmesi tavsiye edilir. Renk geçişleri hakkında da bilgi edininiz. 

Montaj işleminin gerdirmeden (=gerilimsiz) yapılmasına dikkat ediniz. Bunu sağlamak 
için çepeçevre duvara, sütunlara vs. olan kenar mesafesinin 5-10 mm olması kesinlikle 
öngörülmüştür. [10]. Örneğin 8m‘lik döşeme uzunluklarında asgari 5 mm derzler seçilme-
li ve azami 20 m olan döşeme uzunluğunda derz çepeçevre asgari 10 mm olmalıdır. 
Hareket derzleri kablolar veya başkaca malzemelerle doldurulamaz. Mekanlar 
arasında veya kompleks kat planına sahip mekanlar içinde her zaman esneme derzleri 
yerleştirilmelidir. Eğer örneğin bir oturma odası bir yatak odasına, başka bir deyişle farklı 
kullanım sıcaklıklarına sahip mekanlara bitişikse, o zaman bir zemin ayırım elemanı 
yerleştirilmelidir. Aksi halde sonradan hasarlara yol açan gerilimler meydana gelebilir. 
Ulaşılan teknolojik düzeye göre teknik açıdan gerekli tüm derzler alt zeminden zemin 
kaplamasını içine alınmalıdır. Örneğin şap katmanlı alanlar arasındaki hareket derzleri 
Bu türden derzlerin üzerindeki inşaat çalışmaları zemin kaplamasında hasarlara neden 
olabilir. 

Zemin hizasındaki pencerelerde, yeterli gölgelendirme, havalandırma ve gerilimsiz bir 
montaj sağlanmalıdır. Güneş ışınımı nedeniyle sıcaklıklar önemli miktarda yükselebilir 
ve bu durum yürüme zemininin deformasyonuna neden olabilir. Sıcaklık dalgalanmaları 
mümkün olduğunca az tutulmalıdır. Yüzer sistem döşenmiş zemin hiç bir kısımda sıcaklık 
değişimi nedeniyle meydana gelen boyut değişikliği nedeniyle engellenemez. 

Zeminin sabitlenmesine hiç bir şekilde izin verilmemiştir. Örneğin 5°C‘den 30°C‘ye olan 
bir sıcaklık yükselmesi yaklaşık 0,5 mm/m miktarındaki bir boyut değişikliğine neden 
olmaktadır. Sıcaklığın 40°C‘ye yükselmesi durumunda boyut değişikliği 1,0 mm/m‘dir. 
Zemin kaplaması tersine olarak benzeri tepki verir. 10°C altındaki sıcaklıklarda boy-
ut değişikliği çok azdır. -40°C ila 45°C arasındaki oda sıcaklıkları uygun görülmüştür. 
Daha yüksek sıcaklıklar yürüme zemininde sürekli deformasyonlara neden olabilir. 0°C 
altındaki sıcaklıklarda ürünün esnekliği azalır. 

Tavsiye: Panelleri ana ışık kaynağına doğru uzunlamasına yönde döşeyiniz. Yüksek 
netliğe sahip dekor baskı prosesi sayesinde doğal renk çeşitliliği sağlanmaktadır. Bu ne-
denle mekan içinde zeminin yarattığı renk etkisine müdahale edebilmek için her zaman 
birden fazla paketten alınmış panelleri karışık olarak döşeyiniz. 

Birinci panel sırasının muhtemelen enlemesine yönde daraltılmasının gerekip 
gerekmediğini saptamak için önce mekan birimi ölçülmelidir. Düz bir hat üzerinde ilerle-
meyen duvarların söz konusu olması durumunda lütfen önce duvar profilini birinci panel 
sırasına aktarınız ve sonra panelleri buna uygun olarak kesiniz. Eğer son panel dizisi 
19,2 cm‚ den daha az bir genişliğe sahipse, bu ölçüden geri kalan kısmı eşit bir biçimde 
birinci ve sonuncu panel sırasına, her iki sıra eşit panel genişliğinde kesilebilecek biçimde 
paylaştırınız. Eğer geri kalan kısım 10 cm‘den daha azsa, bu ölçüden geri kalan kısmı 
eşit bir biçimde birinci ve sonuncu panel sırasına, her iki sıra eşit panel genişliğinde 
kesilebilecek biçimde paylaştırınız. Zıvana ve lamba profil parçaları esneme derzine dahil 
değildir ve bunların uzaklaştırılması gerekmektedir. Lütfen elemanlarda lamba ve zıvana 
tarafının neresi olduğundan emin olunuz. 

Döşeme işlemini mekanın sol köşesinden başlatınız. Birinci paneli kısa ve uzun zıvana 
tarafından duvara doğru yerleştiriniz ve paspaylarıyla kenar mesafesini sağlayınız [9]. 
İkinci bir paneli ön kısımdan (kısa taraf) lamba yardımıyla önünde bulunan birinci paneli 
zıvana profili içine birinci panelin profil karşı tarafına bırakarak klik sesi çıkacak biçimde 
kenetleyiniz [10] ve daha sonra vurma takozu ve çekiçle darbe uygulayınız [12a]. 
Kenarların uzunlamasına bir hizada olmasına, kayma yapmamasına ve düz bir hat 
oluşturmasına dikkat ediniz. İkinci sıranın döşenmesi sırasında panellerin derz olmaksızın 
uzunlamasına profil içine yerleştirilebilmesi için bu gereklidir. Diğer panelleri 1. sıranın 
sonuna kadar tık sesi çıkararak yuvasına geçecek biçimde bastırınız. 

Birinci sıradaki son paneli uydurmak veya kesmek için 180° derece döndürünüz [13]; 
dekorlu tarafından yukarıya bakacak biçimde zaten mevcut olan sıranın yanına (zıvana 
yanağını zıvana yanağına) ve duvar tarafına yerleştiriniz. Ön tarafta 5-10 mm‘lik kenar 
mesafesini dikkate alınız. 
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Panel uzunluğunu işaretleyiniz ve kesiniz. Kenarlarda kopmalardan kaçınmak için elek-
trikli manüel döner testere veya kıl testere kullanırken dekorlu taraf aşağıya bakmalıdır. 
Panelin üst kısmından itibaren kesim yapınız. Her sırayı önceki sıranın kalan parçasıyla 
(asgari 40 cm uzunluk) başlatınız [15]. 

İkinci sırayı bir yarım panel ile ya da 1. sıranın kalan parçası ile başlatınız. Bu bağlamda 
panelin 40 cm‘den daha küçük ya da 90 cm‘den daha uzun olmamasına dikkat edilmeli-
dir. Derz kaydırması (enine derz kaydırması) sıradan sıraya asgari 40 cm olmalıdır (lütfen 
taş dekorlarda derz görüntüsüne dikkat ediniz). İkinci sıranın panel parçası, 1. ve 2. 
sıraya ait uzunlamasına panel tarafı birbirleri üzerinde paralel konumda duracak biçimde 
yerleştirilmelidir. Panel parçasını mekana bakan uzunlamasına tarafından (zıvana 
tarafından) yaklaşık 30 ila 40 mm (yaklaşık 20° lik bir açıyla) yukarı kaldırınız. 2. Sıraya ait 
panelin lambası kaldırılan alanda 1. sıraya ait zıvananın içine kayar. Elemanı, alt zemin 
üzerine düz bir konumda oturuncaya kadar dikkatle aşağıya indiriniz. İkinci sıraya ait 
ikinci panelin döşenmesi için yeniden bu panelin uzunlamasına taraftaki lambası, eğimli 
olarak yukarından birinci sıranın uzunlamasına zıvanası içine yerleştirilir (yaklaşık 20°‘lik 
bir açıyla). Bu elemanı, ikinci sıranın ön taraftaki lambası ve zıvanası tam olarak birbiri 
üzerinde duruncaya kadar, ikinci sıraya ait birinci panelin ön kısmına doğru bu açılı 
konumda itiniz. Şimdi paneli profiller birbirlerinin üzerinde duracak biçimde yavaşça 
indiriniz. Bir vurma takozunun kullanılması durumunda, takozu kısa tarafa paralel olarak 
doğrudan profil üzerine oturtunuz. Profili kilitlemek için çekiçle darbe uygulayınız 
[11,12a]. 

Bu işlemi, 1. ve 2. sıra derz olmaksızın ve yine yükseklik bakımından kayma olmaksızın 
birbirleriyle döşeninceye kadar tüm 2. sıra boyunca tekrarlayınız (fermuar yöntemi). 
Birinci ve ikinci sıranın bağlanması sırasında panellerin uzunlamasına olan tarafında 
bunların kaydırma olmaksızın döşenmiş olmasına kesinlikle dikkat ediniz. Diğer 
sıraların düzenlenmesi 2. sıra gibi yeterli bir enine derz kaydırması dikkate alınarak 
gerçekleştirilir. Son sırada duvara doğru aynı biçimde gerilimsiz bir montajın yapılmasına 
dikkat edilmelidir (5 - 10 mm). 

Isıtma sistemi boruları için boru çapından 10-20 mm daha büyük delikler açılmalıdır 
[19]. „Bağlantı parçasını“ kesiniz, tutkallayınız, yerine yerleştiriniz ve bir kama ile 
PVC-yapıştırıcı sertleşinceye kadar sabitleyiniz [21]. Daha sonra oyuntuları radyatör 
manşetleriyle giydiriniz. 

Kapı kaslarını, bunun altına bir panel 2 - 3 mm mesafeyle uyacak biçimde kısaltınız [22, 
23]. 

Döşeme işlemi sonrası paspaylarını çıkartınız. İşlemi bitirmek için süpürgelik raylarını 
duvara sabitleyiniz ve uyacak biçimde kesilmiş süpürgelikleri sokunuz [26a]. 

Kullanım ve bakım 

Şöminelerin önündeki alanlar ışınım ısısına ve közleşmiş /dışarı düşen parçalara karşı 
korunmalıdır. Doğrudan döşeme sonrası tüm hareketli mobilyalar iyi sabitlenebilir 
keçe kaydırıcılarla donatılmalıdır. Yalnızca yumuşak, migrasyonsuz, açık renkli hareket 
yüzeyine sahip sandalye tekerlekleri (EN 12529 Tip W) [30] kullanınız. Gerekmesi halinde 
ilave olarak tekerleklerin hareket ettiği alan bir koruyucu hasır yerleştiriniz. 

Uzun ve yoğun güneş ışınımı altında zemin üzerinde yamulmalar meydana gelebilir. 
Bundan kaçınmak için gölgelendirme sağlayınız veya benzeri etkin önlemler alınız [32]. 
Ayrıca ısıtma kaynaklarında çıkan ısısal ışınımdan kaçınılması gerekir. Olağan iklimsel 
mekan ortamından uzun süreli aykırılıklarda plaka boyutlarında değişiklikler veya kısmi 
yüzey kabarıklıklar gibi durumlar meydana gelebilir. Uygun görülmeyen sıcaklık etkisine 
bağlı reklamasyonlar kabul edilmez.

Bir zeminden ısıtma sisteminin kullanılması durumunda üzeri örtülü yüzeylerin altında 
(örneğin halılar ve mobilyalar) ısının birikmemesine dikkat ediniz. Örtü altında mak-
simum 27°C ısının egemen olmasına dikkat ediniz. Saksıları, vazoları vs. su sızdırmaz 
altlıklar üzerine yerleştiriniz. Aksi halde küf oluşumu ve buna bağlı olarak renk solmaları 
meydana gelebilir. 

Dikkat! Giriş alanlarında taşların ve yine zemine zarar verebilecek ve ayakkabıların 
topuklarına yapışmış başkaca malzemelerin mekan içine taşınmaması için yeterince 
büyük bir paspas kullanınız. 

Cam parçacıklarını ve zemin yüzeyini tahrip eden diğer agresif malzemelerin derhal 
uzaklaştırılması gerekmektedir. Dökülen sıvıların mümkün olduğunca hızlı bir biçimde 
silinmesi veya uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Otomobil lastikleri ve kauçuk paspaslar açık renkli ve orta koyu renkli dekorlar üze-
rinde renk değişikliklerine neden olabilir. Lekelere neden olabilecek maddelerin özel 
olarak kullanımı önceden deneme parçası üzerinde kontrol edilmelidir (örneğin kuaför 
dükkanlarında saç boyaları). Bunlar artık ortadan kaldırılamayacak renk solmalarına 
neden olabilirler. 

Temizlik 

Yapışmamış kiri, süpürgeyle süpürerek veya sert zeminlere uygun bir elektrik süpürgesi-
yle temizleyiniz. 

İnşaat işlemi bitişi nihai temizlik, alt kısım temizliği ve bakım amaçlı temizlik için Add 2 
aksesuar çeşitleri içinde yer alan tasarım zemin temizlik malzemesini kullanınız. 

İnşaat işlemi bitişi nihai temizlik, alt kısım temizliği: 
Kaba kirleri süpürerek veya elektrikli süpürgeyle ortadan kaldırınız. Yoğun kirlerin söz 

3



4

konusu olması durumunda tasarım zemin temizlik malzemesini 1:10 oranında (10 litre 
suya 1 litre) seyreltiniz; hafif kirler söz konusu ise konsantrasyonu kirlilik derecesine 
uygun olarak azaltınız. 
Temizlik çözeltisini kaplama üzerine dağıtınız ve kaplama yüzeyini kısa bir etki süresi 
sonrasında temizleyiniz. Gevşek kirleri emici geniş bir paspas ile, daha büyük yüzeyleri 
sert zemin adaptörüyle donatılmış buharlı temizlik makinesiyle alınız. Sonradan nötraliz-
asyon için temiz suyla siliniz. 

Bakım amaçlı temizlik: 
Tasarım zemin-temizlik malzemesini 1:200 oranında (10 litre suya 50 ml) seyreltiniz ve 
zemini bu çözeltiyle siliniz. 
Uyarı: Hassas yüzeyleri (örneğin ahşap, metal) temizlik solüsyonuyla ıslatmayınız. 

Temizlik malzemesi tüketimi: 
100 m2 başına yaklaşık 2 litre (İnşaat işlemi bitişi nihai temizlik) 
100 m2 başına yaklaşık 0,1 litre (bakım amaçlı temizlik) 

Genel bilgiler:
Dokulu yüzeyleri her zaman yüzey dokusu yönünde temizleyiniz. Ayak izlerini ve kiri 
iyice sıkılmış bir bezle siliniz. Lütfen aynı zamanda ürün etiketi üzerindeki uyarılara 
uyunuz. 

Mum, yağ vs. gibi bakım katkı maddeleri içeren temizlik ürünleri ve cilalar zemin yüzey-
lerine uygun değildir. Zemin kaplaması üzerine cila yapılamaz. 
Lütfen buharlı temizlik cihazı, tel veya naylon ovalama süngeri, mobilya cilası, toz veya 
sıvı ovalama maddeleri, ağartıcılar veya başkaca güçlü temizlik maddeleri kullanmayınız. 
Bu talimatlara uyarak zemin kaplamanızın değerinin korunmasına katkıda bulunabilir ve 
garanti kapsamındaki haklarınızı tam olarak koruyabilirsiniz. 

Elemanların geri alınması veya sökülmesi 
Konut ve ofis mekanlarında yüzer sistem döşenen panellerin tahribatsız olarak 
değiştirilmesi veya sökülmesi, öncelikle tüm sıranın uzunlamasına tarafındaki kilitleme 
yerinden belirli bir açıyla bükülerek [33] çıkarılması yoluyla gerçekleştirilir. Daha sonra 
paneller baş ucundan aynı biçimde bükülerek [34] kilitleme yerinden çıkarılır. Lamba-
zıvana alanlarında hasarlardan kaçınmak için lütfen özenli ve dikkatli çalışınız. 

İmha 
Malzemenin geri dönüşüme iletilebilmesi için bölgenizde imha şirketiyle temasa geçiniz. 
Örneğin Avrupa için atık kodu 17 02 03‘dür. 

Garanti hakkında bilgilendirme 
İlk kullanıcı için, ürünün normal koşullar altında ve ilk müşteri tarafından satın alındığı 
tarihte üretim hataları içermediğinin garantisi verilir. Garanti, kurulum talimatındaki 
uyarılara dikkat edilmesi koşuluyla, üründe normal olmayan değişiklikleri kapsar. 
Garanti haklı bir reklamasyonun yapıldığı tarihte kusurlu plakaların eşdeğer plakalarla 
değiştirilmesini kapsar. Garanti mali zarar tazminatını içermez ve kusurlu zeminin sökü-
mü ve yeni zeminin montajı için oluşan maliyeti telafi etmez. Garanti, normal yıpranma 
ve normal aşınmayı, kurulum talimatına uyulmaması nedeniyle oluşan zararları ve 
değişiklikleri, profesyonel olmayan temizlik yöntemlerini veya yanlış temizlik malzeme-
lerini, zeminin kuralına uygun kullanılmayışını, ağır nesneler ve bunların kuralına uygun 
olmayan hareketleri nedeniyle oluşan zararları, kir, kum, parçacıklar nedeniyle oluşan 
zararları ve çizilmeyle oluşan zararları kapsamaz. 

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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