TASKI Tapi Extract
Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin podłogowych
i dywanów.

Opis

TASKI Tapi Extract jest preparatem do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin
podłogowych i dywanów. Dzięki specjalnej kompozycji aktywnych środków zwilżających oraz emulgujących skutecznie czyści dywany i wykadziny. Preparat pozostawia delikatną powłokę zabezpieczającą. Dzięki technologi ONT neutralizuje
nieprzyjemne zapachy, pozostawiając długo utrzymujący się świeży zapach.

Cechy
•
•
•
•

posiada doskonałe właściwości czyszczące;
pozostawia powłokę zabezpieczającą;
bezpieczny dla wszystkich rodzajów dywanów wliczając wełniane;
skutecznie eliminuje kurz i roztocza mogące być przyczyną alergii.

Właściwości
Postać:
przeźroczysta, lekko żółta
pH (koncentrat, 20°C):
ok. 7,7
Gęstość (20°C):
ok. 1,03 g/cm³
Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.
Dozowanie:
Wstępne spryskanie:
0,5 -1 L na 10 l roztworu (5-10%)
Metoda bezpośrednia:
150 – 200 ml na 10 l roztworu (1,5%-2%)
Zastosowanie:
Czyszczenie ekstrakcyjne:
Odkurzyć dywan. Zadozować produkt do zbiornika spryskiwacza wypełnionego
wodą. Spryskać roztworem dywan, jednorazowo max. 40-50 m². Pozwolić działać
10 minut ( nie dopuścić do wyschnięcia). Czyścić ekstrakcyjnie czystą wodą przy
użyciu odpowiedniego urządzenia. W razie konieczności zastosować środek przeciwpieniący. W celu szybszego wyschnięcia, podnieść przy pomocy szczotki włókna dywanu.
Metoda bezpośrednia:
Odkurzyć dywan. Zadozować produkt do zbiornika maszyny i czyścić dywan. Za
pomocą szczotki podnieść włoski zwilżonego dywanu.
Usuwanie plam:
Odkurzyć dywan. Zaplamioną powierzchnię zmoczyć czystą wodą. Nanieść produkt na plamy i pozostawić na krótki czas działania. Spłukać czystą wodą i natychmiast usunąć wodę odkurzaczem na mokro.

C1b

TASKI Tapi Extract
Sposób użycia - c.d.
Uwaga: W celu wyeliminowania ryzyka niekorzystnego wpływu preparatu na czyszczoną powierzchnię (np. przebarwienia), przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku powierzchni, w mało widocznym
miejscu. Nie należy stawiać mebli, dopóki dywan nie wyschnie, ewentualnie zastosować plastikowe lub foliowe podkładki pod nóżki dla uniknięcia powstawania rdzawych plam i uszkodzen lakieru.
Metoda spłukiwania odpowiednia jest tylko dla dywanów posiadających wodoodporne podłoże.
Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia
najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.
Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich
temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Tapi Extract,
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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