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TASKI Tapi Gum
Preparat pentru îndepărtarea gumei de mestecat de pe mochete şi tapiţerii

Descrierea produsului
TASKI Tapi Gum este un aerosol pentru îndepărtarea gumei de mestecat, prin
îngheţarea acesteia şi desprinderea de pe substrat cu ajutorul unei spatule.

Proprietăţi de bază
• Acţionează prin îngheţare, fiind uşor de utilizat
• Fără freoni

Avantaje
• Eliminare eficientă, rapidă şi totală a gumei de mestecat de pe mochete, fără

deteriorarea fibrelor textile
• Protejează mediul înconjurător

Instrucţiuni de utilizare
Dozare:
Produs în stare gata de utilizat. Aplicaţi nediluat.

Aplicare:
Introduceţi tubul în valva de la vârful buteliei. Pulverizaţi direct pe guma de
mestecat şi desprindeţi imediat utilizând o spatulă fără ascuţişuri pentru a nu
deteriora fibrele textile. Îndepărtaţi resturile îngheţate prin aspirare şi repetaţi
tratamentul dacă este necesar.
Imediat după aplicare, este posibil ca produsul să lase o urmă îngheţată care va
dispărea după câteva minute.

Important:
Testaţi stabilitatea culorilor şi compatibilitatea materialului într-un loc mic,
ascuns, înainte de a trece la utilizarea preparatului. Recipient sub presiune: A
nu se găuri sau incinera (nici măcăr după golire). A nu se pulveriza în flacără
deschisă şi pe obiecte încinse şi a se evita contactul cu pielea (risc de îngheţ).

Date tehnice
• Aspect: aersol, incolor

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţie şi nu trebuie interpretate ca
specificaţii de calitate.
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Informaţii despre manipulare şi depozitare în siguranţă
Manipulare în siguranţă:
Informaţii complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a
acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate,
disponibilă separat.
Exclusiv pentru utilizatorii profesionişti.

Informaţii despre depozitare:
Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Data de minimă durabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei inscripţionată pe ambalaj, în condiţiile menţionate.

Aprobări
Produsul a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către
Departamentul Global de Securitate a Produselor (GPS) din cadrul Centrului Global al grupului Diversey, prin
avizul nr. R57408, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinaţiei şi a instrucţiunilor de folosire.

Informaţii ecologice
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului 1907/2006/CE (REACH). Utilizat
conform destinaţiei, acest produs nu va cauza efecte nedorite asupra mediului înconjurător.

Ambalare
Codul articolului Dimensiunea ambalajului Tipul ambalajului
G11733 6 x 0.5 L Flacon din metal


