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TASKI Tapi Spotex 2
Προϊüν αποìÜκρυνσηò υδατοδιαλυτþν στιγìÜτων/λεκÝδων απü χαλιÜ, ìοκÝτεò και
ταπετσαρßεò

ΠεριγραφÞ
Προϊόν για την αποµάκρυνση των περισσότερων συνηθισµένων υδατοδιαλυτών
λεκέδων από οποιοδήποτε τύπο χαλιού, µοκέτας ή ταπετσαρίας. Ιδιαίτερα
αποτελεσµατικό για την αποµάκρυνση λεκέδων από χυµό, καφέ, τσάι, χυµό
ντοµάτας, κρασί ή αίµα.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Μοναδική σύνθεση για την αποµάκρυνση όλων των συνηθισµένων
υδατοδιαλυτών στιγµάτων και λεκέδων.

• Αποτελεσµατικές τασιενεργές ουσίες υψηλού αφρισµού
• Έτοιµο προς χρήση προϊόν σε συσκευασία µε ψεκαστήρα
• Ενσωµατώνει την τεχνολογία εξουδετέρωσης δυσάρεστων οσµών �ONT�

ΠλεονεκτÞìατα

• ∆εν απαιτείται η χρήση περίπλοκων σετ για την αφαίρεση των λεκέδων � µια
πολύ απλή λύση για τους περισσότερους τύπους λεκέδων

• Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στην αποµάκρυνση υδατοδιαλυτών
λεκέδων/στιγµάτων

• Πολύ εύκολο στη χρήση.
• Χρήση τόσο σε επείγουσες περιπτώσεις όσο και για τη προεργασία που
απαιτεί ο καθαρισµός του χαλιού

• Ασφαλές για χρήση σε όλους τους τύπους χαλιών, µοκετών και ταπετσαρίας,
συµπεριλαµβανοµένων των χαλιών από µαλλί.

• Η τεχνολογία ONT καταστρέφει τα µόρια δυσοσµίας και επαυξάνει τη δράση
του αρώµατος φρέσκου µήλου

Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολογία:
Το TASKI Tapi Spotex 2 είναι έτοιµο προς χρήση. Χρησιµοποιείται αδιάλυτο.

Εφαρµογή:
Σκουπίστε µε απορροφητική µηχανή τον λεκέ. Αποµακρύνετε τα στερεά
σωµατίδια ξύνοντας ελαφρά την επιφάνεια του χαλιού, µε εργαλείο που δεν
προκαλεί εκδορές. Αποµακρύνετε οποιαδήποτε υγρό βρίσκεται στο χαλί
πιέζοντας µε ένα απορροφητικό λευκό πανί/χαρτί. Ψεκάστε το προϊόν απευθείας
πάνω στο λεκέ. Αφήστε το να δράσει για 30 δευτερόλεπτα αν είναι απαραίτητο,
και καθαρίστε την επιφάνεια (πιέζοντας, χωρίς να τρίβετε) µε ένα καθαρό
απορροφητικό πανί ή χαρτί ξεκινώντας από το εξωτερικό προς το εσωτερικό
µέρος του λεκέ ώστε ο λεκές να µην εξαπλωθεί. Επαναλάβετε τη διαδικασία αν
είναι απαραίτητο. Για τέλεια αποτελέσµατα, ξεβγάλετε την επιφάνεια µε καθαρό
νερό. Αφήστε την καθαριζόµενη επιφάνεια να στεγνώσει.

Προσοχή:
Ελέγξτε την αντίσταση των χρωµάτων και την συµβατότητα µε το υλικό σε µια
αθέατη περιοχή πριν από τη χρήση.
Η αντίσταση των χρωµάτων µπορεί να φανεί µετά από 24 ώρες. Για αυτό, σε
περίπτωση αµφιβολιών, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται µια µέρα πριν την
φροντίδα του χαλιού
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ΤεχνικÝò πληροφορßεò

• Εµφάνιση: διαυγές, άχρωµο υγρό
• Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.00
• pH αδιάλυτου προϊόντος: 6.8 - 7.3

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας 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 κλειστούς του περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

ΚαταχωρÞσειò
Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 9290/0/2005

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7513334 6x0.75L


