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TASKI Tapi Spotex 2
Detaşant pentru pete de pe mochete şi tapiţerii

Descrierea produsului
TASKI Tapi Spotex 2 este un detaşant pe bază de apă destinat îndepărtării
celor mai comune pete de pe mochete, covoare şi tapiţerii. Este eficient în mod
special împotriva petelor pe bază de apă, precum cele de suc, cafea, ceai, suc
de roşii, vin sau sânge.

Proprietăţi de bază
• Formula sa unică îl face eficient împotriva unei game largi de pete
• Combinaţie eficientă de surfactanţi
• Ambalaj ergonomic cu pulverizator
• Atestat de către Institutul Woolsafe
• Încorporează noua tehnologie ONT � de dezodorizare activă

Avantaje
• Soluţie practică şi simplă pentru îndepărtarea majorităţii petelor
• Eficient în mod deosebit împotriva petelor pe bază de apă
• Uşor de manevrat şi de utilizat, atât în cazuri de urgenţă, cât şi pre-tratament
• Sigur în utilizare pe orice tip de mochetă, inclusiv pe cele din lână
• Tehnologia de dezodorizare activa încorporată, ONT, distruge moleculele

mirosurilor neplăcute, amplificând parfumul proaspăt de măr

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

Aplicare:
Aspiraţi zona de deasupra petei. Îndepărtaţi resturile solide cu o spatulă care nu
zgârie. Îndepărtaţi orice lichid vărsat, prin tamponare cu o lavetă albă
absorbantă, curată, sau cu un şerveţel din hârtie. Pulverizaţi preparatul direct pe
zona pătată. Lăsaţi să acţioneze timp de 30 seconde, dacă este necesar, şi
tamponaţi zona tratată cu o lavetă curată/un burete, începând din exteriorul
petei spre centru pentru a preveni împrăştierea. Uscaţi prin tamponare (nu prin
frecare) cu o lavetă absorbană sau cu un şerveţel. Repetaţi operaţiunea, dacă
este necesar. Pentru rezultate bune, clătiţi cu apă curată pentru a preveni re-
murdărirea. Lăsaţi zona tratată să se usuce.
Pentru tratarea petelor mari, este de preferat să folosiţi metoda clătirii.

Important:
Întotdeauna testaţi stabilitatea culorilor şi compatibilitatea materialului într-un loc
mic, ascuns, înainte de a trece la utilizarea preparatului.

Date tehnice
• Aspect: lichid limpede, incolor
• Densitate relativă (20°C): 1.00
• pH (conc.): 6.8 - 7.3

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. R63469, 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
G11737 6 x 0.75 L Flacon din plastic


