TASKI Tapi Spotex 1

Odplamiacz do tkanin na bazie rozpuszczalników organicznych.

Opis
TASKI Tapi Spotex 1 jest preparatem w postaci spray-u do usuwania tłustych
plam z wykładzin podłogowych i dywanów, a także z tapicerki. Jest szczególnie
skuteczny w usuwaniu śladów po: atramencie, długopisach, śladów szminki do
ust, olejów, smoły oraz pasty do butów.

Zalety
•
•
•
•

specjalna kombinacja skutecznych w działaniu rozpuszczalników
skuteczne usuwanie większości tłustych plam
szybki czas działania i krótki czas schnięcia
łatwy w użyciu

Sposób użycia
Produkt w postaci spray-u, gotowy do użycia.
Zastosowanie
Odkurzyć zabrudzoną powierzchnię. Natrysnąć produkt na zabrudzenia (plamy)
z odległości około 15 cm, pozostawić na krótko do zadziałania. Następnie
zebrać zabrudzenia przy użyciu absorbującej ściereczki lub papierowego
ręcznika, zaczynając od zewnętrznych stron, a kończąc pośrodku.
Jeśli to konieczne, czynność powtórzyć.
Do usunięcia plam nieznanego pochodzenia należy najpierw użyć TASKI Tapi
Spotex 1, przed zastosowaniem innych produktów na bazie wody, np. TASKI
Tapi Spotex 2.
Uwaga: Nie nanosić preparatu bezpośrednio na wykładziny podłogowe, dywany
lub tapicerkę z podbiciem lateksowym. W celu wyeliminowania niekorzystnego
wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkiej
powierzchni, w mało widocznym miejscu. Pojemnik pod ciśnieniem! Nie dziurawić
i nie spalać opakowania, nawet jak jest puste! Nie kierować strumienia produktu
w kierunku płomienia i na jarzące się lub ciepłe materiały!

Właściwości
•

Postać

bezbarwny aerozol

Warunki przechowywania i środki ostrożności
Produkt magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach. Nie przechowywać:
poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Dodatkowe informacje odnośnie środków
ostrożności wymaganych przy pracy z produktem TASKI Tapi Spotex 1 znajdują
się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób
użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.
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