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TASKI Tapi Extract
Detergent pentru curăţarea mochetelor şi tapiţeriilor

Descrierea produsului
TASKI Tapi Extract este un detergent special conceput pentru curăţarea
covoarelor, mochetelor şi tapiţeriilor prin metoda injecţie-extracţie. Produsul
încorporează noua tehnologie �ONT� de dezodorizare activă pentru
neutralizarea surselor de mirosuri neplăcute şi pentru împrospătarea
ambientului.

Proprietăţi de bază
• Combinaţie specială de agenţi umectanţi şi emulsifianţi
• pH neutru, atestat de către Institutul Woolsafe
• Încorporează tehnologia �ONT� de dezodorizare activă
• Dezactivează eficient alergenii specifici prafului din mochete

Avantaje
• Performanţe excelente de curăţare
• Sigur în utilizare pe orice tip de mochetă, inclusive pe cele din lână
• Neutralitzează mirosurile neplăcute, amplificând efectul parfumului
• Testat de laboratoare independente pentru reducerea alergenilor



TASKI Tapi Extract

Diversey România s.r.l.
Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21,
et.7, sector 1,
Tel: (021) 233 3894
www.diversey.com
P90827RORO-01  © Copyright 2011 Diversey 2

Instrucţiuni de utilizare
Înainte de pulverizare: 0.5-1 L pentru 10L soluţie (5-10%)
Metoda directă: Utilizaţi 0.2 L pentru 10L soluţie (2%)

Aplicare:

Metoda de curăţare prin pulverizare � extracţie:
Aspiraţi mocheta şi trataţi local petele. Dozaţi preparatul într-un dispozitiv de pulverizare umplut cu apă,
pulverizaţi soluţia în mod omogen pe carpetă, tratând arii de maxim 40-50m2 o dată. Permiteţi soluţiei să
acţioneze aproximativ 10 minute (nu lăsaţi să se usuce aria pe care s-a pulverizat soluţia). Umpleţi cu apă
rezervorul ueni maşinii automate adecvate şi spălaţi mocheta prin aspirare directă. Dacă este necesar, utilizaţi
un antispumant. Pieptănaţi fibrele mochetei cu o perie specială pentru facilitarea uscării şi uniformizarea
aspectului.

Metoda directă:
Aspiraţi mocheta şi trataţi local petele. Dozaţi preparatul în rezervorul maşinii automate şi spălaţi mocheta prin
aspirare directă. Pieptănaţi fibrele mochetei cu o perie specială pentru facilitarea uscării şi uniformizarea
aspectului.

Scoaterea petelor prin metoda clătirii:
Aspiraţi mocheta. Preumeziţi mocheta de jur împrejurul petei cu apă curată. Aplicaţi preparatul pe pată şi
permiteţi să acţioneze un timp scurt. Clătiţi cu apă curată şi aspiraţi imediat.

Important:
Testaţi stabilitatea culorii şi compatibilitatea materialului într-un loc mic, ascuns, înainte de a trece la utilizarea
preparatului. Nu reaşezaţi mobilierul înainte de uscarea completă a mochetei. Protejaţi picioarele mobilierului cu
folie din plastic sau din aluminiu pentru a preveni pătarea sau ruginirea. Metoda de scoaterea petelor de mai sus
este adecvată doar pentru mochetele instalate cu adeziv rezistent la apă, pe substrat rezistent la apă.

Date tehnice
• Aspect: lichid de culoare galben deschis
• 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.

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
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. R63474, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinaţiei şi a instrucţiunilor de folosire.
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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
G11981 2 x 5 L Bidon din plastic


