
TASKI® Tapi Spotex 2 
Preparat pentru îndepărtarea petelor de pe covoare 

Descriere 

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. 

Proprietăți de bază 

• Formula sa unică îl face eficient împotriva unei game largi de pete

• Combinaţie eficientă de surfactanţi

• Ambalaj ergonomic cu pulverizator

• Încorporează tehnologia de neutralizare a mirosurilor „ONT“

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

• Tehnologia de dezodorizare activă încorporată, ONT, distruge

moleculele mirosurilor neplăcute, amplificând parfumul proaspăt de măr

Instrucțiuni de utilizare 

Dozare: 

TASKI Tapi Spotex 2 este gata de utilizare. Pentru informații detaliate cu privire la 
echipamentul specific de dozare, consultați tabelul cu date tehnice. Printr-o dozare 
corectă, cheltuielile sunt reduse, iar impactul asupra mediului înconjurător este 
minim. 

Mod de 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 prosop din hârtie. Pulverizaţi produsul direct pe  

zona pătată. Lăsaţi să acţioneze timp de 30 secunde, 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 absorbantă sau cu un şerveţel. Repetaţi operaţiunea, dacă  

este necesar. Clătiți și lăsați să se usuce. Pentru tratarea petelor mari, este de 

preferat să folosiţi metoda clătirii. 
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Preparat pentru îndepărtarea petelor de pe covoare 

Date tehnice 

Platformă Număr SKU Descriere/Dimensiuni 
ambalaj 

RTU (gata de 
utilizare) 

Aspect pH (conc.) pH (în soluție) Densitate relativă 
(20°C) 

Concentrat 
standard 

TASKI Tapi Spotex 2 6x0,75 
litri 

RTU - 100% lichid alb lăptos ≈ 6 ≈ 6 1,00 g/cm³ 

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

Informaţii despre manipulare și depozitare în condiții de siguranţă 

Un ghid complet despre manevrarea şi eliminarea acestui produs este furnizat într-o Fişă cu date de securitate(SDS) separată. 

https://sds.sealedair.com/.  

Exclusiv pentru utilizatori profesionişti. Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. 

Compatibilitatea produsului 

A nu se amesteca cu alte substanțe. 

Testați întotdeauna rezistența culorii și compatibilitatea produsului într-un loc ascuns, înainte de utilizare. Modificarea culorii poate 

avea loc într-un termen de până la 24 ore de la testare. De aceea, în caz de dubii, pre-testarea trebuie să aibă loc cu o zi înaintea 

tratamentului complet al mochetei. 

Informaţii ecologice 

Surfactanții folosiţi în acest produs îndeplinesc cerințele de biodegradabilitate finală în conformitate cu Regulamentul UE privind 

detergenții, CE 648/2004. 

Aprobări 

Aprobat de Institutul Woolsafe. 
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