TASKI Tapi Spotex 2
Preparat do usuwania plam z wykładzin podłogowych i dywanów.

Opis
TASKI Tapi Spotex 2 jest preparatem do usuwania plam z wykładzin podłogowych
i dywanów. Dzięki specjalnej kompozycji środków powierzchniowo czynnych preparat skutecznie usuwa plamy, zarówno pochodzenia organicznego, jak i na bazie
wodnej np.: plamy z soku, kawy, herbaty, ketchupu, wina czy krwi.

Cechy
•
•
•
•

skutecznie usuwa plamy różnego pochodzenia;
gotowy do użycia;
zawiera „ONT” – technologię neutralizacji zapachów;
bezpieczny dla wszystkich typów dywanów, wliczając wełniane.

Właściwości
Postać:
pH (koncentrat, 20°C):
Gęstość (20°C):

przeźroczysta ciecz
ok. 7,8
ok. 1,0 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: karton (6 x butelka 750ml).
Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Oczyścić wstępnie powierzchnię poprzez dokładne odkurzenie na sucho i usunięcie zabrudzeń poprzez delikatne ich
zeskrobanie przy pomocy narzędzia, które nie uszkodzi powierzchni. Miejsce zaplamione spryskać preparatem. Odczekać 20-30 sekund. Rozpuszczone zanieczyszczenia tamponować ścierką lub papierem. Jeżeli jest taka konieczność czynność
powtórzyć. Dla uzyskania lepszego efektu prania, spłukać czystą wodą aby zapobiegać ponownemu osadzaniu się brudu. Pozostawić do wyschnięcia. W celu usunięcia dużych zabrudzeń zaleca się zastosowanie metody płukania.
Uwaga: W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu preparatu na czyszczoną
powierzchnię (np. przebarwienia), przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku powierzchni, w mało widocznym miejscu.
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.

C4c

TASKI Tapi Spotex 2
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 Spotex 2,
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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