
TASKI® Tapi 
Shampoo 
Σαμπουάν χαλιών

Περιγραφή Προϊόντος
Συµπυκνωµένο σαµπουάν χαλιών για τον ενδιάμεσο καθαρισμό 
όλων των τύπων χαλιών, μοκετών και ταπετσαριών. Ενσωματώνει 
τη νέα τεχνολογία «ΟΝΤ» για αποτελεσματική εξουδετέρωση των 
δυσάρεστων οσμών, απελευθερώνοντας ένα ευχάριστο άρωμα που 
διαρκεί.

Βασικές Ιδιότητες
• Ειδικός συνδυασμός αποτελεσματικών επιφανειοενεργών ουσιών 

υψηλού αφρισμού
• Τα υπολείμματα αφαιρούνται πολύ εύκολα με απορροφητική 

μηχανή
• Ουδέτερο pH, εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο WoolSafe
• Κατάλληλο για οποιαδήποτε μέθοδο καθαρισμού χαλιών (υγρός 

καθαρισμός και μέθοδος ξηρού αφρού) και με τη μέθοδο της 
ενθυλάκωσης

• Ενσωματώνει την τεχνολογία εξουδετέρωσης δυσάρεστων οσμών 
«ΟΝΤ»

• Εξαλείφει αποτελεσματικά τους αλλεργιογόνους οργανισμούς από 
την οικιακή σκόνη

Οφέλη
• Άριστη απόδοση καθαρισμού
• Μείωση του χρόνου στεγνώματος
• Ασφαλές για χρήση σε οποιοδήποτε είδος χαλιού ή μοκέτας, 

συμπεριλαμβανομένων των μάλλινων
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ξηρό και υγρό καθαρισμό, όσο 

και για καθαρισμό με ειδική τσόχα χαλιών
• Πολυλειτουργικότητα: ένα προϊόν για όλο τον ενδιάμεσο 

καθαρισμό, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου καθαρισμού με 
ενθυλάκωση

• Αδρανοποιεί τα μόρια δυσοσμίας και επαυξάνει τη δράση του 
αρώματος

• Ελεγμένο από ανεξάρτητα εργαστήρια σχετικά µε την ιδιότητά του 
να μειώνει τα αλλεργιογόνα σωματίδια

Εφαρμογή
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Οδηγίες Χρήσης
Ελάχιστη Δοσολογία: 300ml για 10L διαλύματος. Για ισχυρούς ρύπους, αυξήστε τη δοσολογία έως και 10%. 
Μέθοδος καθαρισμού με ειδική τσόχα χαλιών: Χρησιμοποιήστε δοσολογία 2%.  
Μέθοδος ενθυλάκωσης: Χρησιμοποιήστε σε δοσολογία 8% (800ml για 10L διαλύματος). 
Εφαρμογή
Μέθοδος ξηρού αφρού: Χρησιμοποιώντας τον αφροπαραγωγό TASKI Swift 35 ή µια περιστροφική μηχανή μονού δίσκου με αφροπαραγωγό 
και κατάλληλη βούρτσα για ξηρό αφρό, δοσολογήστε το προϊόν στη γεμάτη με νερό δεξαμενή. Ρυθμίστε κατάλληλα τον αφροπαραγωγό, 
ώστε να παράγει τον αφρό στο επιθυμητό επίπεδο ξηρότητας και σαπουνίστε το χαλί. Ανασηκώστε το πέλος του χαλιού µε κατάλληλη 
βούρτσα χαλιών, όταν είναι ακόμα υγρό για να επιταχύνετε το χρόνο στεγνώματος. Αφήστε το χαλί να στεγνώσει και μετά σκουπίστε 
επιμελώς χρησιμοποιώντας απορροφητική μηχανή με περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα για να απομακρύνετε τα κρυσταλλοποιημένα 
υπολείμματα σαμπουάν. Σαπουνίστε την ταπετσαρία µε βούρτσα χειρός, αφήστε τη να στεγνώσει και απορροφήστε επιμελώς.
Μέθοδος καθαρισμού με τσόχα χαλιών: Χρησιμοποιώντας μια μηχανή μονού δίσκου και ειδική τσόχα χαλιών, ψεκάστε μικρή 
ποσότητα προϊόντος πάνω στο χαλί και την τσόχα χαλιών. Εργαστείτε συστηματικά με αλληλοεπικαλυπτόμενα περάσματα. 
Αλλάξτε την τσόχα όταν λερωθεί. 
Υγρός καθαρισμός: Χρησιμοποιώντας μια μηχανή μονού δίσκου, κάδο διαλύματος και βούρτσα σαπουνίσματος χαλιών, αφήστε 
το προϊόν απευθείας στο δάπεδο και σαπουνίστε αμέσως το χαλί. Ανασηκώστε το πέλος του χαλιού µε κατάλληλη βούρτσα 
όταν είναι ακόμα υγρό, για να επιταχύνετε το χρόνο στεγνώματος. Αφήστε το χαλί να στεγνώσει και μετά σκουπίστε επιμελώς 
χρησιμοποιώντας απορροφητική μηχανή με περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα για να απομακρύνετε τα κρυσταλλοποιημένα 
υπολείμματα σαμπουάν. Σαπουνίστε την ταπετσαρία µε βούρτσα χειρός, αφήστε τη να δράσει και σκουπίστε επιμελώς.
Μέθοδος ενθυλάκωσης: Ετοιμάστε το διάλυμα και μεταγγίστε το στον κάδο της μηχανής. Επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις στη μηχανή 
για να ξεκινήσει η διαδικασία σαπουνίσματος με ενθυλάκωση. Αμέσως ξεκινήστε να κινείστε προς τα πίσω με αργά βήματα, 
κινώντας τη μηχανή πάνω στο χαλί (απευθυνθείτε στις οδηγίες χρήσης της μηχανής). Κινούμενοι σε “λωρίδες”, φροντίστε ώστε κάθε 
επόμενο πέρασμα να καλύπτει ελαφρώς το προηγούμενο. Αφήστε το χαλί να στεγνώσει, μετά σκουπίστε (το σκούπισμα μπορεί να 
γίνει την επόμενη ημέρα, αν είναι απαραίτητο). Το προϊόν είναι κατάλληλο και για τον καθαρισμό χαλιών με τη μέθοδο Bonnet.
Προσοχή: Ελέγξτε τη σταθερότητα των χρωμάτων και τη συμβατότητα του υλικού πριν τη χρήση σε κάποια αθέατη περιοχή. 
Μην επανατοποθετείτε τα έπιπλα έως ότου το χαλί στεγνώσει εντελώς. Προστατέψτε τα πόδια των επίπλων µε πλαστικό ή 
αλουμινόχαρτο για να αποφευχθεί ο σχηματισμός σκουριάς ή η καταστροφή του βερνικιού/υλικού φινιρίσματος.

TASKI Tapi Shampoo

 Τεχνικές Πληροφορίες
Εμφάνιση Κίτρινο υγρό pH αδιάλυτο 5.8 – 6.3
Σχετική πυκνότητα (20°C) 1.01 pH σε χρήση 8.0 +/- 0.5 σε διάλυμα 3% 

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.

Προϊόν Συσκευασία Κωδικός
TASKI Tapi Shampoo 2 x 5 L 7513212

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς του περιέκτες. Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες.

Εγκρίσεις

Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο WoolSafe. 
Μείωση του επιπέδου των αλλεργιογόνων ουσιών σε λερωμένα χαλιά. Εκδοτική αρχή: BMA Laboratory for Biological Medical 
Analysis, Bochum, Germany.

Περιβαλλοντικές Πληροφορίες

Οι επιφανειοενεργές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο προϊόν αυτό είναι βιοαποικοδομήσιμες σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
των οδηγιών της ΕΕ, 73/404/EEC και 73/405/EEC και των τροποποιήσεων τους.


