
TASKI® aquamat 20
Maşină multifuncţională pentru curăţare prin 
injecţie-extracţie

UK Master Version
Translations to be made below

Principalele caracteristici
  Rezultate excelente de curăţare în profunzime
  Flexibilitate generală
  Transport uşor
  Gamă completă de accesorii

Rezultate excelente de curăţare în profunzime
  Curăţarea în profunzime prin injecţie-extracţie constituie metoda cea mai 

modernă de curăţare optimă a mochetelor şi covoarelor dumneavoastră. 
Aceasta garantează o durată mai lungă de utilizare a mochetelor, 
îndepărtând murdăria profundă, dar păstrând aspectul acestora.

Flexibilitate generală
  Volumul rezervorului face maşina TASKI aquamat 20 echipamentul ideal 

pentru curăţarea în profunzime a zonelor aglomerate cu suprafeţe mici spre 
medii. Puternicul motor de aspiraţie permite ataşarea unui furtun opţional 
de 6 m, astfel încât puteţi să lăsaţi maşina la baza scărilor sau în afara zonei de 
curăţare, contribuind la � exibilitate. Dozarea variabilă a produsului asigură o 
curăţare e� cientă şi permite îndepărtarea petelor di� cile.

Transport uşor
  Maşina a fost proiectată astfel încât să � e uşor de folosit, iar roţile voluminoase 

şi mânerul de direcţionare garantează deplasarea facilă dintr-un loc în altul.  

Gamă completă de accesorii
  Dispozitivul de pulverizare se poate folosi pentru a pulveriza în prealabil 

detergent pe mochetă, înaintea curăţării în profunzime, pentru a maximiza 
e� cienţa. Duza manuală opţională de 12 cm facilitează curăţarea în profunzime 
a tapiţeriei, scărilor şi altor locuri greu accesibile. Peria deasă ridică � brele 
mochetei şi conferă întregii suprafeţe un aspect uniform, reducând de 
asemenea timpul de uscare.
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Speci� caţii TASKI aquamat 20

Date tehnice

Rezervor soluţie 22 L Consum nominal 1050 W

Rezervor soluţie murdară 18 L Nivel de zgomot 66 dB(A)

Fluxul maxim de aer 47 L/s Lungime cablu 15 m

Vacuum 22 kPa Clasă de protecţie II

Dimensiuni (LxlxÎ) 800x380x720 mm Aprobări Certi� cat testare CE/CB /ÖVE/SEV

Greutate 25 kg

Diversey România s.r.l.
Şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 19 - 21, 
etaj 7, sector 1, Bucureşti.
Tel:  (021) 233 3894

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi-ne la www.diversey.com 

Copyright © 2012, Diversey, Inc.

TASKI aquamat 20 

Model SKU Number

TASKI aquamat 20 (230V/50Hz) 8003470

Accesorii/Piese suplimentare

Descriere Număr SKU

Accesoriu injecţie-extracţie cu furtun (2,2 m) şi duză � xă 8505140

Accesoriu injecţie-extracţie cu furtun (2,2 m) şi duză � exibilă 8505160

Set accesorii pardoseli dure, cu furtun (2,2 m) şi perie pentru pardoseli dure 7512446

Furtun (6 m) 8505170

Duză manuală (12 cm) 8505150

Recipient pulverizare sub presiune (7,6 L) 7500780

Tub pulverizare cu furtun lung  (6 m) 8503920

Cap de perie de schimb pentru pardoseli dure 7511614

Caracteristici

Recomandată pentru curăţarea pardoselilor dure şi a mochetelor: În funcţie de accesoriile alese, maşina TASKI se poate folosi � e pentru curăţarea par-
doselilor dure sau curăţarea prin injecţie-extracţie a mochetelor/covoarelor. Dacă optaţi pentru ambele seturi de accesorii, maşinile TASKI aquamat devin 
într-adevăr nişte echipamente multifuncţionale.

Accesoriul pentru pardoseli dure este potrivit în special pentru zonele cu suprafeţe mici spre medii, cum ar �  bucătăriile şi toaletele. Soluţia de pulverizat şi 
peria pentru pardoseli dure asigură o acţiune mecanică e� cientă. 

Prin metoda directă, soluţia murdară este aspirată direct de pe pardoseală. Prin metoda indirectă, soluţia este lăsată pe suprafaţă pentru o perioadă scurtă, 
pentru a creşte durata de contact, apoi este aspirată cu ajutorul periei pentru pardoseli dure, folosind funcţia cu vid a maşinii TASKI aquamat. Peria oferă 
rezultate de curăţare excelente, chiar şi pe suprafeţe dure di� cil de curăţat, cum ar �  plăcile ceramice şi pardoselile antiderapante.


