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TASKI Tapi Shampoo
Şampon pentru mochete

Descrierea produsului
TASKI Tapi Shampoo este un şampon concentrat pentru curăţarea
intermediară a tuturor tipurilor de mochete, covoare şi tapiţerii. Încorporează
noua tehnologie �ONT� de dezodorizare activă pentru neutralizarea surselor de
mirosuri neplăcute şi pentru împrospătarea ambientului.

Proprietăţi de bază
• Combinaţie specială de surfactanţi spumanţi
• Reziduurile sunt uşor de îndepărtat prin aspirare uscată
• pH neutru, atestat de Institutul Woolsafe
• Adecvat pentru orice metodă de şamponare
• Încorporează tehnologia �ONT� de dezodorizare
• Dezactivează eficient alergenii specifici prafului din mochete

Avantaje
• Performanţe excelente de curăţare
• Previne remurdărirea mochetelor şi covoarelor
• Sigur în utilizare pe orice tip de mochetă, inclusiv pe cele din lână
• Poate fi utilizat atât prin şamponare umedă şi uscată, cât şi cu metoda de

curăţare cu padul
• Neutralizează mirosurile neplăcute, amplificând efectul parfumului
• Testat de laboratoare independente pentru reducerea alergenilor
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Instrucţiuni de utilizare
Dozaj minim: 300 ml pentru 10 L soluţie.

creşteţi concentraţia până la 10% pentru depuneri
persistente.

Metoda de curăţare
cu padul:

Utilizaţi la o concentraţie de 2%.

Aplicare:
Aspiraţi mocheta şi trataţi local petele.

Metoda de curăţare prin spumare uscată: Utilizaţi TASKI Swift 35 sau o maşină cu monodisc cu generator de
spumă şi perie de şamponare uscată, şi dozaţi preparatul în rezervorul maşinii. Ajustaţi generatorul de spumă
pentru a produce spumă la consistenţa dorită şi şamponaţi mocheta. Ridicaţi fibrele mochetei cu o perie de
mochetă pentru a accelera uscarea. Lăsaţi mocheta să se usuce, apoi aspiraţi temeinic pentru a îndepărta
reziduurile de spumă cristalizate. Şamponaţi tapiţeriile cu peria de mână, lăsaţi-le să se usuce şi apoi aspiraţi-le
temeinic.

Metoda de curăţare cu padul pentru mochetă: Utilizând o maşină cu monodisc şi un pad pentru mochetă,
pulverizaţi produsul în mod uniform pe mochetă şi pe pad. Lucraţi sistematic toată suprafaţa în benzi suprapuse.
Întoarceţi sau schimbaţi padul atunci când devine saturat cu murdărie.

Metoda de curăţare prin şamponare umedă: Utilizând o maşină cu monodisc cu rezervor şi o perie pentru
şamponare umedă, eliberaţi soluţia direct pe pardoseală şi şamponaţi imediat mocheta. Ridicaţi fibrele mochetei
cu o perie de mochetă pentru a accelera uscarea. Lăsaţi mocheta să se usuce, apoi aspiraţi temeinic pentru a
îndepărta reziduurile de spumă cristalizate. Şamponaţi tapiţeriile cu peria de mână, lăsaţi să se usuce şi aspiraţi-
le temeinic.

Important:
Testaţi stabilitatea culorilor şi compatibilitatea materialului într-un loc mic, ascuns, înainte de a trece la utilizarea
preparatului. Nu instalaţi mobilierul până când mocheta nu este uscată complet. Protejaţi picioarele mobilierului
cu folie din plastic sau aluminiu pentru a preveni ruginirea sau deteriorarea lacului.

Date tehnice
• Aspect: lichid de culoare galbenă
• Densitate relativă (20°C): 1.00
• pH (conc.): 5.8 � 6.3
• pH (în uz): 8.0 +/- 0.5 la diluţie 3%

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţie şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate.

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.
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Aprobări
Aprobat de Institutul Woolsafe.
Produsul prezintă un efect reductiv asupra nivelelor de alergeni (şoarece şi pisică) din covoarele murdare �
stabilit de către Laboratorul BMA pentru Analize Medicale Biologice, din Bochum, Germania.

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. R60701, 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 European al Detergenţilor
648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat îndeplinind condiţiile de biodegradabilitate
finală, conform anexei III la Regulament.

Ambalare
Codul articolului Dimensiunea ambalajului Tipul ambalajului
G11735 2 x 5 L Bidon din plastic


