
                                                              

                                               
                             

WICANDERS BAKIM VE KULLANIM KOŞULLARI VE GARANTİ KAPSAMI 

Wicanders   ürünlerin temizlik ve bakımı için tavsiye edilenler: 

 Günlük ve haftalık periyodik temizlikler için, AKY Zemin  firması tarafından satılan ve 

firmanın önerdiği, soft cleaner(Yumuşak Deterjan) veya içerisinde kimyasal 

maddeler içermeyen, (arap sabunu) vb.yumuşak deterjanlar  

kullanılabilir. 
 Mekan girişlerinde oluşabilecek kirlenmeleri önlemek için paspas kullanarak wicanders ürünlerinizin      

ömrünü daha da uzatabilirsiniz. Asla lateks veya kauçuk altlı paspas kullanmayınız. Bu tür malzemeler 

zeminlerde iz ve leke bırakabilir. Mekan girişlerinde oluşabilecek kirlenmeleri önlemek için paspas 

kullanarak wicanders ürünlerinizin ömrünü daha da uzatabilirsiniz. 

 Wicanders ürünlerinin yüzeyini  temizlemek için kullanılan bezin  sadece wicanders mantar parke 

üzerinde kullanılmalıdır. Seramik, taş vb zemin malzemelerinde kullanılacak bezin ayrı olması 

gereklidir. Aksi takdirde parke üzerinde kullanılan bez farklı zemin malzemelerinde kullanıldığı 

takdirde kirli olacağından dolayı, mantar parke üzerinde leke bırakacaktır.Sakın unutmayınız ki, 

zeminlerinizin bakım periyodu sadece kullanım trafiğine bağlı değil, aynı zamanda zeminlerinize 

göstermiş olduğunuz temizlik miktarına da bağlıdır.  

 Wicanders mantar zemin kaplamalarınızın  parke birleşim yerleri üzerine dökülen su ve sıvıları derhal 

kurulayınız. 

 Wicanders Zemin Kaplamaları doğal malzemeler olup en üst tabaka hps cila ile koruma altına 

alınmıştır. Dolayısıyla ürünlerimiz sistre işlemi gerektirmez. Zemin üzerinde oluşun yağ, kauçuk ve 

diğer tür zor çıkan lekeleri temizlemek için kesinlikle PRONTO,ASETON, 

SOLVENT bazlı  ve benzeri tarzı ahşap cilaları kullanmayınız. 
 Wicanders parkelerin temizlenmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşırı su ile yapılan 

temizliktir. Bu yüzden paspasın veya kullanılan bezin iyice sıkılmış az nemli olmasına önem 

gösterilmelidir. 

 Wicanders parkeler hem mantar hem doğal   malzemeler oldukları için, güneş ışığı aldıkları müddetçe 

zamanla renk tonlarında değişiklikler olabilir.Yüzeyi Mantar dokulu ürünler direk çok güneşe maruz 

kalırsa renkleri güneş ışığı aldıkça açılır. Wicanders zemin ürünleri doğal ürünler olup her bir pakette 

doku ve ton farklılıkları görülebilir. Wicanders zemin uygulaması bitmiş ve genel temizliği yapılmış 

mekanlarda, özellikle açık renkli ürünlerde kiraz, açık maun, Akçaağaç ve benzeri renklerde  ahşap 

güneş ışığı etkisiyle zamanla renk değişimi yapacağından dolayı , malzemenin üzerine  en az 2 hafta 

sonra halı ve kilim serilmelidir.Aksi halde halının altı açık renk diğer kalan bölümler 

koyulaşacaktır.Parke yüzeyinde ton farkının birbirine yakın  olması açısından bu yöntemin uygulanması 

gerekmektedir. 

 Wicanders Mantar Katmanlı Ahşap Zemin Sistemlerinin montajı sonrasında kesin kabul ve 

geçici kabul süreçleri içerisinde, ürünlerde doğabilecek ürün ile ilgili her türlü hata ve kusurlar  

AKY Zemin tarafından hiçbir bedel talep edilmeden giderilir.Bu süreç içerisinde, doğabilecek 

kullanım ve dış etkenlerden kaynaklanan problemler tarafımızca ücrete tabi tutularak 

yapılacaktır. 
 

 

 



 

                                                                                                                 
 

 Wicanders yüzer sistem parke uygulamasında  zeminde kesin olarak naylon şilte  nem bariyerini 

oluşturmak için kullanılmalıdır.Bunun yanında katlar arası ses nem ve  ısı yalıtım amaçlı 2mm  standart   

mantar şilte  kullanılması, veya daha kalın mantar şilte opsiyonel  olarak  tarafımızca  müşterilerimize 

sunulur. 

 Wicanders mantar parke tamamen doğal  malzeme olduğundan dolayı, wicanders 

ürünleri çizilmez değildir. Wicanders ürünlerinin  üzerinde  ağır mobilyaların çekilmesi ve 

yerleşmesinde parkelerde oluşabilecek zararlardan, ve malzemenin uygun olmayan ortamlarda 

depolanması, montaj sırasında yada sonrasında su baskını,yanlış yapılan temizlik sonucu 

malzemenin aşırı su  alması nedeni ile  kararması, yangın, deprem vb. dış etkenlerden dolayı 

ortaya çıkabilecek hasar ve ziyan  AKY Zemin garanti kapsamı içinde değildir. Mobilya 

ayaklarının altına iz bırakan sert keçeler yerine mantar şilte  gibi  daha yumuşak ürünler tercih 

edilmelidir. 

 Parke montajı sonrasında şantiye ortamı kontrol altına alınmalıdır.Sonradan dış etkenlerle parkenin 

yüzeyinde oluşabilecek yaralama ve çiziklerden  AKY Zemin  sorumlu değildir. Bu tarz sorunlarla 

karşılaşmamak için parke uygulamasının mümkün olduğu kadar en  sona bırakılması ve montaj 

sonrasında yüzeylerin karton mukavva ile korumaya alınmasına  özen gösterilmelidir. 

 Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri distribütörlüğünü yaptığımız, Wicanders Mantar Katmanlı Ahşap 

Zemin Sistemleri ile ilgili tüm uygulamalar AKY Zemin tarafından  eğitimli  uygulama personelleri 

tarafından yapılmaktadır. Diğer satış kanalları uygulama tarafımızdan yapılmadığında ( Bayi, mimarlık 

ofisleri,nihai müşteri,vb.) satışlarda montaj ve uygulama ile ilgili yaşanacak sorunlar, AKY Zemin  

garantisi kapsamında değildir. Fakat ürünle ilgili doğabilecek her türlü problem, AKY Zemin garanti 

kapsamı içindedir. 

 Yukarıda belirtmiş olduğumuz konuların önemle üzerinde durulduğu taktirde, zeminlerde uygulanmış 

ürünlerin sorunsuz kullanımının  sağlanması gerçekleştirilecektir. Göstermiş olduğunuz anlayış ve 

işbirliği için teşekkür ediyor, bu vesile  işlerinizde başarılar dileriz. 
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