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TASKI Tapi Extract
Καθαριστικü χαλιþν-ìοκετþν για χρÞση ìε ìηχανÝò ψεκασìοý-απορρüφησηò

ΠεριγραφÞ
Καθαριστικό για χαλιά, µοκέτες και ταπετσαρίες που χρησιµοποιείται σε µηχανές
ψεκασµού-απορρόφησης. Ενσωµατώνει τη νέα τεχνολογία �ONT� για
αποτελεσµατική εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσµών, απελευθερώνοντας
ένα ευχάριστο άρωµα που διαρκεί.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Μοναδικός συνδυασµός ενεργών συστατικών
• Με ουδέτερο pH
• Εγκεκριµένο από το Ινστιτούτο Woolsafe
• Ενσωµατώνει την τεχνολογία εξουδετέρωσης δυσάρεστων οσµών �ONT�,
απελευθερώνοντας ευχάριστο άρωµα που διαρκεί.

• Εξαλείφει αποτελεσµατικά τους αλλεργιογόνους οργανισµούς από την
οικιακή σκόνη

ΠλεονεκτÞìατα

• Άριστη απόδοση καθαρισµού
• Ασφαλές για χρήση σε οποιοδήποτε είδος χαλιού ή µοκέτας,
συµπεριλαµβανοµένων των µάλλινων

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για ξηρό όσο και υγρό καθαρισµό
• Αδρανοποιεί τα µόρια δυσοσµίας και επαυξάνει τη δράση του αρώµατος
• Ελεγµένο από ανεξάρτητα εργαστήρια σχετικά µε την ιδιότητά του να µειώνει
τα αλλεργιογόνα σωµατίδια
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Οδηγßεò χρÞσηò
Με αρχικό ψεκασµό: 0.5-1L για διάλυµα 10L (5-10%)
Απευθείας εφαρµογή: 0.2L για διάλυµα 10L (2%)

Εφαρµογή:
Με αρχικό ψεκασµό:
Σκουπίστε το χαλί και αποµακρύνετε τους λεκέδες. ∆οσολογείστε το προϊόν σε µηχανή ψεκασµού γεµάτη µε
νερό και ψεκάστε το διάλυµα στο χαλί ή την µοκέτα, καθαρίζοντας το πολύ 40-50 m2 κάθε φορά. Αφήστε το να
δράσει για περίπου 10 λεπτά (µην αφήσετε τη ψεκασµένη περιοχή να στεγνώσει). Χρησιµοποιήστε καθαρό νερό
σε µηχανή ψεκασµού-απορρόφησης για να καθαρίσετε το χαλί. Αν σχηµατιστεί αφρός, χρησιµοποιήστε
κατάλληλο αντιαφριστικό όπως το TASKI Tapi Defoam. Ανασηκώστε το πέλος του χαλιού όταν είναι ακόµα υγρό
ώστε να επιταχύνετε το χρόνο στεγνώµατος.
Απευθείας χρήση: Σκουπίστε το χαλί και αποµακρύνετε οποιαδήποτε στίγµατα/λεκέδες. ∆οσολογείστε το προϊόν
σε µηχανή ψεκασµού-απορρόφησης γεµάτη µε νερό και ψεκάστε το διάλυµα στο χαλί ή την µοκέτα. Ανασηκώστε
το πέλος του χαλιού, όταν είναι ακόµα υγρό.
Μέθοδος ξεβγάλµατος στιγµάτων/λεκέδων:
Σκουπίστε το χαλί. ∆ιαβρέξτε την περιοχή γύρω από το στίγµα/λεκέ µε καθαρό νερό. Εφαρµόστε το προϊόν στο
υδατοδιαλυτό στίγµα/λεκέ και αφήστε το για λίγο να δράσει. Ξεπλύνετε µε καθαρό νερό και σκουπίστε αµέσως µε
µηχανή απορρόφησης υγρών.

Προσοχή:
Ελέγξτε την αντίσταση των χρωµάτων πριν τη χρήση σε κάποια αθέατη περιοχή. Μην επανατοποθετείτε τα
έπιπλα µέχρι το χαλί να στεγνώσει εντελώς. Προστατέψτε τα πόδια των επίπλων µε πλαστικό ή αλουµινόχαρτο
για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός σκουριάς ή η καταστροφή του βερνικιού/υλικού φινιρίσµατος. Η µέθοδος
ξεβγάλµατος στιγµάτων/λεκέδων είναι κατάλληλη µόνο για χαλιά που έχουν τοποθετηθεί µε αδιάβροχη κόλλα
χαλιών, πάνω σε αδιάβροχο υπόστρωµα.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò

• Εµφάνιση: Υποκίτρινο υγρό
• Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.00
• Τιµή pH αδιάλυτου προϊόντοςt: 6.8 � 7.3

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

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Ασφαλής Χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.
Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς του περιέκτες. Αποφύγετε ακραίες θερµοκρασίες.

Εγκρßσειò
Εγκεκριµένο από το Ινστιτούτο Woolsafe.
Μείωση του επιπέδου των αλλεργιογόνων ουσιών από λερωµένα χαλιά - �Reduction in allergen levels from
soiled carpets� � Εκδοτική αρχή: Κέντρο Ιατρικής Εντοµολογίας - Medical Entomology Center, Cambridge UK.

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
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.

ΚαταχωρÞσειò
Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 9168/0/2004

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
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Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας
7513206 2x5L


