
                        

DİLATASYON PROFİLLERİ İÇİN BAKIM KILAVUZU

ÖNLEYİCİ BAKIM

Dilatasyon  profillerinin  uzun  süre  düzgün  çalışmasını  sağlamak için,  profiller  periyodik
olarak denetlenmeli ve gerekli görüldüğü takdirde onarılmalıdır. Profillerin her 3 ayda bir
kontrol  edilmesi  önerilmektedir.  Periyodik  kontrollerde,  profillerin  işlevselliği,  profillerde
sızıntı olup olmadığı ve profillerde oluşabilecek muhtemel hasarlar kontrol edilmelidir.

Beton  yüzeyini  çatlak  ve  sızıntılara  karşı  kontrol  edin.  Tıkanıklığı  önlemek  için  drenaj
kanallarını  periyodik  olarak  temizleyin.  Drenaj  kanallarının  işlevini  gerçekleştirdiğinden
emin olun.

Dilatasyon profillerinin ek yerlerinde sızıntı  olmadığından emin olun. Profilin parçalarını
kontrol edip, eksik veya zarar görmüş kısımlar varsa onarın.                

OPERASYONEL BAKIM 

A. Temizlemeye başlamadan önce küçük bir alanda test temizliği yapın. 

B. Aşırı temizleme veya aşırı ovuşturma profil yüzeyine ve kaplamaya zarar verebilir. 

C. Profil yüzeyinde gres yağı veya benzeri yağlar varsa temizlik sırasında organik solvent
veya seyreltilmiş deterjan kullanın ve basınçlı su ile durulayın. Solvent veya temizleyicilerin
çok  güçlü  olması  profil  yüzeyine  zarar  verebilir.  Bunlar  aynı  zamanda  uzun  süreli
dayanıklılığı da etkiler, bu nedenle hasar hemen ve kolayca anlaşılamayabilir. 

D. Zımpara temizleyicileri, fırçalar, kirli  bezler, kirli  süngerler, çelik, yün vb. kullanmanız
durumunda profil yüzeyi veya kaplaması zarar görebilir.

E.  Temizleyicilerin  aşağıya damlamasını  veya sıçramasını  mümkün olduğunca önleyin.
Bunları olabildiğince çabuk durulayın! Boyalı yüzey üzerinde asla herhangi bir çözeltinin
kurumasına izin vermeyin.

F. Temizleme esnasında aşırı sıcaklıklardan kaçının. Isı, kimyasal reaksiyonları hızlandırır
ve suyun daha çabuk buharlaşmasını sağlar. Aşırı düşük sıcaklıklar, çözeltilerin daha az
etkili olmasına neden olabilir. 

G.  Kuvvetli  endüstriyel  temizleyiciler  veya  tavsiye  edilen  temizleyicilerin  daha  yüksek
konsantrasyonlarını kullanmayın. 
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H. Asla boya gidericiler, agresif alkali, asit veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Asla
trisodyum fosfat veya yüksek alkalin veya asitli  temizleyiciler kullanmayın. Yaptığınız işi
tamamlamadan önce tatmin edici sonuçları belirlemek için her zaman profillerin gözden
uzak bir bölümünde küçük bir test yüzeyinde test edin. 

I. Bu belgede önerilmeyen çözeltileri veya temizleyicileri kullanmadan önce tedarikçinizle
görüşün.  Nokta  testi  ile  kontrol  edildiğinde tam olarak  görünmeyen bazı  ürünler,  uzun
süreli dayanıklılığı olumsuz yönde etkileyebilir. 

J.  Temizleme  sırasında  kullanılacak  olan  kumaşları,  fırçaları  ve  süngerleri,  kum  gibi
partiküllerden uzak tutun. Temizleme sırasında bunları sık sık durulayın.

K. Dilatasyon profillerinin üzerinde biriken ve profillerin çalışmasına engel teşkil edebilecek
toz, kir, vb dış etkenleri her ay düzenli olarak temizleyin. Profillerin zarar görmemesi için
oluşabilecek benzeri olumsuzluklara karşı önlem alın.
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