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TASKI Tapi Spotex 1
Προϊüν αποìÜκρυνσηò λεκÝδων ελαßων & λßπουò απü χαλιÜ - ìοκÝτεò

ΠεριγραφÞ
Αεροζόλ για την αποµάκρυνση διαλυτών σε διαλύτες λεκέδων από χαλιά,
µοκέτες και ταπετσαρίες. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό για την αποµάκρυνση
λεκέδων από µολύβι µατιών, κραγιόν, λάδι, πίσσα, γυαλιστικό παπουτσιών και
µελάνι.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Ειδικός συνδυασµός αποτελεσµατικών διαλυτών
• Άµεση δράση

ΠλεονεκτÞìατα

• Γρήγορη και αποτελεσµατική αποµάκρυνση των περισσότερων τύπων
λεκέδων διαλυτών σε διαλύτες

• Πολύ µικρός χρόνος δράσης και στεγνώµατος

Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολογία:
Το TASKI Tapi Spotex 1 είναι έτοιµο προς χρήση.

Εφαρµογή:
Σκουπίστε µε απορροφητική µηχανή τον λεκέ. Ψεκάστε το λεκέ από απόσταση
15cm, αφήστε το να δράσει για λίγο και πιέστε µε απορροφητικό λευκό
πανί/χαρτί, ξεκινώντας από το εξωτερικό προς το εσωτερικό µέρος του λεκέ.
Επαναλάβετε τη διαδικασία αν είναι απαραίτητο.
Για τέλεια αποτελέσµατα σε έναν άγνωστο τύπο λεκέ, χρησιµοποιείτε πάντα
αυτό το προϊόν πριν τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος αφαίρεσης λεκέδων
που έχει σαν βάση το νερό.

Προσοχή:
Μην ψεκάζετε το προϊόν απευθείας σε χαλί, µοκέτα ή ταπετσαρία από latex
(αφρώδες ελαστικό) � εφαρµόστε το προϊόν µόνο µε πανί. Ελέγξτε την
αντίσταση των χρωµάτων και την συµβατότητα µε το υλικό σε µια αθέατη
περιοχή πριν από τη χρήση. ∆οχείο υπό πίεση. Να µην τρυπηθεί ή καεί (ακόµη
και όταν αδειάσει). Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή
πυρακτωµένου σώµατος.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò

• Εµφάνιση: Άχρωµο

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής
διαδικασίας και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.
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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 κλειστούς του περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

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. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 9677/0/2005

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7513339 6x0.5L


