TEMiZLiK
TALiMATI
Lekeye ne kadar hızlı müdahale
edilirse, ürünün temizlenme
performansı o seviyede artacaktır.

SIVILAR
Dökülen sıvı, emiciliği yüksek bir kumaş ile bastırılmadan alınır. Daha sonra temiz ve kuru bir bez ile
hafifçe bastırılarak ve dairesel hareketler ile silinerek temizleme işlemi uygulanır. Tekrar kuru bir bez ile
kalan nem alınır.
Eğer sıvı leke bırakırsa temiz, pamuklu bir bez, beyaz sabun ile sabunlanarak yine dairesel hareketlerle
temizlenir. Bez her sürtme sonrası çevrilerek lekenin tekrar kumaşa geçmemesine dikkat edilir.

KURU DÖKÜNTÜLER (çamur, kül, kozmetik v.b)
Kuru maddelere sıvı eklenmesi kalıcı lekeye neden olabilir. Bölge, öncelikle elektrik süpürgesi ile vakumlanır.
Daha sonra kalıntı varsa, bir cetvel veya benzeri bir alet ile bölge hafifçe dövülüp yumuşak bir fırça ile kalıntılar
uzaklaştırılır. Daha sonra yukarıdaki sıvılar için temizleme adımı aynı şekilde uygulanır.

Pamuklu bez
ıslatılır ve beyaz
sabun ile
sabunlanır.

Lekeler, bölgeye
dağılmadan hafifçe
bastırılarak
temizlenir.

Son olarak nemli
bez ile silinir ve
kurutulur.

LEKELER
Silme hareketi,
nazik ve dairesel
şekilde yapılır.
Silme esnasında
lekenin dağıtılmaması
için, dairesel
hareketlerin dıştan
içe doğru yapılması
tavsiye edilir.
“Ketçap mayanez vb. kıvamlı
lekeler (akışkan olmayan lekeler)
önce spatula veya kaşık yardımı
ile yüzeyden temizlenir.”

Temizleme işlemi bitince, lekenin etrafı da aynı
nem seviyesine gelinceye kadar nemli bez ile
silinir. Bu sayede kumaşta lokal bir işlem
yapıldığı belli olmaz. Kurutma işlemi hafif ısıya
ayarlanmış fön makinesi ile geniş daireler
çizilerek uzaktan yapılır. Bölgenin lokal olarak
kesinlikle ısıtılmaması gerekir. Kurutma işlemi
sonrası yumuşak bir fırça, havın düzgün
dağıtılmasını ve ürüne yeni bir görünüm
kazandırmasını sağlayacaktır. Ürünün aşırı
tozlu veya nemli ortamlarda bırakılmaması
gerekmektedir. Kir ve toz parçacıklarının
aşındırıcı etkisi, döşemelik kumaştaki elyafların
yıpranmasına neden olabilir. Bu sebeple
mobilyalarınızı belli aralıklarda elektrik
süpürgesi ile temizleyiniz. Bazı sık rastlanan
lekelerin kumaş rengine göre temizlenme
dereceleri tabloda belirtilmiştir.

Leke
Cinsi

Kolay temizleme özelliği
bulunan ürünler için
Açık Renk

Kalem

Türk
Kahvesi

Ürün; yüzeyinde oluşan
çay, kahve gibi lekelere
karşı kolay
temizlenebilme
özelliğine sahiptir.
Leke silme değerlendirmesi 5 üzerinden yapılmıştır.
Müdehale süresi 5 dakikadır.
Not: Silikonlu ürünler için geçerli değildir.

Leke
Çıkar

4/5

İz Kalır 2/3

Orta Renk

Leke
Çıkar

Açıklama

Koyu Renk

4/5

Leke
Çıkar

İz
İz Kalır 2/3 Kalabilir

Silme işlemi yapılırken
ıslatılmış temiz bezle
desen aralarını da
silecek şekilde dairesel
4/5 hareketlerle silinmesi
daha etkin ve kolay
temizleme olanağı
sağlamaktadır.
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Ketçap

Hafif İz 3/4 Çok Hafif 3/4
İz Kalabilir
Kalabilir

Leke
Çıkar

Vişne Suyu

Hafif İz 3/4 Çok Hafif 4
İz Kalabilir
Kalabilir

Leke
Çıkar

Kan

Hafif İz 3/4 Çok Hafif 4
İz Kalabilir
Kalabilir

Leke
Çıkar

Likör / Şarap

Hafif İz 3/4 Çok Hafif 4
İz Kalabilir
Kalabilir

Leke
Çıkar

Sıvı Yağ

Hafif İz 3/4 Çok Hafif 4
İz Kalabilir
Kalabilir

Leke
Çıkar

Mürekkep

Hafif İz 3/4 Hafif İz 3/4 Çok Hafif 4
Kalabilir
İz Kalabilir
Kalabilir

Yemek Yağı

İz
Kalabilir

Çay
Nescafe

Silme işlemi sonrasında
iz kalabilir. Sabunlu
bezle tekrar siliniz.

Silme işlemi sonrasında
lekenin çıkma
derecesine göre
4/5 sabunlu bez ile işlem
tekrarlanmalıdır.
4/5
Ürün yüzeyinde sabun
kalmayacak şekilde
4/5
temizleme yapılmalıdır.
4/5

4/5 Tavsiye edilen silme
işlemi dikkate
alınmalıdır.

İz
3 Çok Hafif 4
Kalabilir
İz Kalabilir
Hafif İz 2/3 Çok Hafif 4/5 Leke
4/5
İz Kalabilir
Çıkar
Kalabilir
Leke
Hafif İz 2/3 Çok Hafif 4
4/5
İz Kalabilir
Çıkar
Kalabilir
3

5 - Silindiğinde leke tamamen çıkar.
4 - Silindiğinde lekede hafif iz kalır.
3 - Silindiğinde leke iz bırakır. Sabunlu bezle tekrar silinmelidir.
2 - Silindiğinde leke rahatsız edecek şekilde iz bırakır.
1 - Silindiğinde lekenin büyük bir bölümü kalır.

Dikiş esnasında standartlar dahilinde hareket edilmelidir. Özellikle dikim sorunları
ile karşılaşmamak için mümkün olan en ince iğne ve iplik kullanılmalıdır. Üçgen
kesici uçlu süet (SD) dikimine uygun iğneler tercih edilmelidir. Önerilenlerden farklı
iğne ve iplik kullanılması durumunda; dikiş açma ve kopma testleri yapılmalı, örnek
dikişler yapılıp kontrol edilmeli ve nihai uygulamaya sonra geçilmelidir.
Dikiş tekniklerinde kavramalı dikim teknikleri tercih edilmelidir...
Dikiş açma problemleri ile karşılaşmamak için; iplik türü, iğne tipi, iğne değişim
süresi, birleştirme metodu, makine türü, dikiş tansiyonu ve cm.’deki vuruş sayısı
tercihleri önemlidir. Ürünlerin yapısını bozmayacak şekilde dikim yapılmalıdır.
Bu tercihlerin en uygun şekilde yapılması ile istenen sonuca ulaşılabilir.
Yukarıda belirtilen unsurlar hepsi kumaşın yapısında problem yaratabilir.
En doğru dikişi tekniğine, üretimi yapan firma tarafından karar verilecektir.
Bu konu ile ilgili firmamızdan da ücretsiz teknik destek alabilirsiniz.
Dikişte kullanacağınız malzemeler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden de
faydalanabilirsiniz.

DiKiŞ
TEKNiKLERi

İĞNE: Birleştirme (çatma) dikiş için; İğne tipi: DPX35 (uzun gövdeli)
İğne kalınlığı: 80-90-100 numara kullanılabilir.
İğne uç formu: SD (Üçgen kesici uçlar tercih edilmelidir.)

İPLİK: İplik seçiminde, mukavemet ve pürüzsüz dikiş için sonsuz
flament iplikler tercih edilmelidir. Süs dikişleri için iğne ve iplik
numaraları arttırılabilir.

MAKİNE: Ürünlerimiz, havlı kumaş özelliği taşıdığı için diğer kumaşlara göre daha kalındır.
Bu yüzden iğne hareketinin kolay olabilmesi ve pürüzsüz dikiş için çift ayaklı döşeme dikiş makineleri
tercih edilmesi önemle tavsiye edilir. Ev tipi dikiş makineleri özellikle katlamalı dikişlerde problem
yaratacağı için tercih edilmemelidir. Makine dikiş sıklığı; birleştirme dikişlerde 1 cm.’de minimum 3.2,
maksimum 5 dikiş adımı olacak şekilde ayarlanmalıdır.

DEPOLAMA VE
NAKLiYE ŞARTLARI
Tercih ettiğiniz ürünler; depolama ve nakliye sırasında hassasiyet gerektiren ürün grubunda yer almaktadır. Kumaş
yüzeyi havlı bir yapıya sahip olduğu için, kumaşın rulo ve nihai ürün haline geldikten sonraki depolama ve nakliye
şartlarına titizlikle uyulmalıdır.
• Nakliyede kullanılacak araç kasası; hem taban hem kenarları açısından düz olmalı ve kumaş rulosuna
zarar verecek yapıda olmamalıdır. Kumaş rulolarının üzerine başka bir yükleme kesinlikle yapılmamalıdır.
• Kumaş ruloları birbirini ezecek şekilde istif edilmemelidir.
• Kumaş rulolarının üzerine, kumaşa zarar verecek hiçbir malzeme koyulmamalıdır.
• Rulolar herhangi bir yere yaslanmamalı, kesinlikle dik koyulmamalıdır.
• Kumaş mobilya haline geldikten sonra da hem stok hem de nakliye esnasında birbirini ezecek şekilde istif
yapılmamalı. Koltuk; karton veya keçe gibi malzemeler ile sarıldıktan sonra sevk edilmelidir. Koltuğun
ayakları, diğer bir koltuğun yüzeyine zarar verecek şekilde stok ve nakliye yapılmamalıdır.
• Kumaş mobilya haline geldikten sonra tozlu ve kirli ortamlarda bulundurulmamalıdır.
Özellikle açık renkli takımlarda daha hassas davranılmalıdır.
• Mobilyalar, nakliye esnasında mutlaka ambalajlanmalıdır. Ambalajlama kumaşı nakliye şartlarından
koruyacak şekilde olmaldır.

YIKAMA
TALiMATI
KULLANIRKEN
DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR

Çamaşır makinesinde 30 ºC’de
kısa programda yıkanmalıdır.
Yıkama işlemi, ürün ters
çevrilerek yapılmalıdır. Sıkma
programı maksimum 800 devir
olmalıdır. Beyazlatıcı (ağartıcı)
kesinlikle kullanılmamalıdır.
Kumaş ters tarafından en fazla
80 ºC’de ütülenmelidir.
Ütü işlemi kurutma amaçlı
kullanılmamalıdır. Kumaşın hafif
nemli olması, ütü işlemini
kolaylaştıracaktır. Ütü işlemi hızlı
ve homojen olmalıdır. Hassas
kuru temizleme yapılabilir.
Alkol esaslı çözücüler
kullanılmamalıdır.

Ürün temizliğinde, saf beyaz sabun tercih edilmelidir. Bulaşık deterjanları, arap sabunu, petrol
ve alkali bazlı çözücüler ve ev deterjanı gibi temizleyiciler kullanılmamalıdır.
Uzun yıllar kullanılabilmesi için kumaşınıza düzenli olarak bakım yapınız.
Açık ve orta renkli kumaşların üzerine, koyu renkli bir başka ürün (battaniye v.b.) örtmemeye
özen gösteriniz. Örteceğiniz herhangi başka bir ürün boyası; kuruyken sürtünme yolu ile,
nemliyken de akma yolu ile kumaşa geçebilir.
Kumaş; uzun süreli güneş ışığı, kuvvetli spot ışığı ve ortamı ısıtan kaynaklardan uzak
tutulmalıdır. Üretim koşullarından dolayı, ürünlerde partiler arası ton farkı olabilir.
Dikimde ve kullanımda bu hususa dikkat edilmelidir.

MÜŞTERİ ŞİKAYET KABULÜ
Kullanma klavuzu kapsamındaki tüm uyarılar, ürününüzü uzun süre kullanmanız için
yapılmıştır. Ancak ürününüzde yaşayacağınız herhangi bir problemde, Sertex tarafından
en kısa zamanda şikayetiniz değerlendirilir ve ilgili departman tarafından çözülür.
Müşteri şikayetlerinizi; ürünün satış noktasından, müşteri temsilcisinden, danışma hattından
ya da www.sertex.com.tr adresi “Müşteri Hizmetleri” bölümünden yapabilirsiniz.
Kullanma klavuzunda belirtilen yıkama, temizleme, kullanım talimatları ve uyarılarına
mutlaka uyunuz.

A: Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk.
SEBA Office Boulevard A Blok No:44 34396 Sarıyer/İstanbul
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E : info@sertex.com.tr
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