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TASKI Tapi Extract
Tæpperens til sprayekstraktion

Beskrivelse
Tæpperens til dybderengøring af tæpper og polstrede møbler med
sprayekstraktionsmetoden. Indeholder den nye Odour Neutralising Technology,
der sikrer en langvarig parfumeduft ved effektivt neutralisering af dårlige lugte.

Egenskaber
• Speciel kombination af befugtende og emulgerende aktive ingredienser
• pH neutral, godkendt af Woolsafe Institute
• Tilføjet Odour Neutralising Technology
• Fjerner effektivt allergener fra husstøvmider

Fordele
• Fremragende rengørende effekt
• Sikker at brug på alle typer tæpper herunder uldtæpper
• Dårlige lugte neutraliseres, så parfumeeffekten forstærkes
• Reduktionen af allergener er testet af uafhængige laboratorier

Brugsanvisning
Forbehandling: 0.5-1 l pr. 10 l brugsopløsning (5-10%)
Direkte anvendt: Brug 0.2 l pr. 10 l brugsopløsning (2%)
Anvendelse:
Sprayekstraktion: Støvsug tæppet og fjern pletter. Doser i et sprayapparat fyldt
med vand, spray opløsningen på tæppet, rengør højst 40-50 m2 pr. gang. Lad
virke ca. 10 min. (midlet må ikke tørre ind). Gennemskyl tæppet med rent vand
med en ekstraktionsmaskine. Brug skumdæmper hvis nødvendigt. Børst
tæppets luv mens det stadig er fugtigt.
Direkte anvendt: Støvsug tæppet og fjern pletter. Doser produktet i maskinens
vandtank fyldt med vand og rengør tæppet med en ekstraktionsmaskine. Børst
tæppets luv, mens det stadig er fugtigt.
Pletrengøring: Støvsug tæppet og fugt området omkring pletten med rent vand.
Påfør produktet på den vandopløselige plet og lad virke kort. Skyl med rent
vand og sug omgående vandet op.
Vigtigt:
Test tæppets farveægthed og materialets følsomhed på et ikke synligt sted før
brug. Flyt ikke møbler på plads før tæppet er helt tørt. Beskyt møbelbenene
med plastik eller alufolie (for at undgå rust eller at ødelægge glans/overfladen).
Pletrengøringsmetoden er kun velegnet til tæpper som er blevet lagt med
vandfast lim på et vandresistent undergulv.

Tekniske specifikationer
• Udseende: Lys gul væske
• Vægtfylde (20°C): 1.03
• pH (koncentreret): 6.5 � 7.5
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.
Indhold og funktion: Vandig opløsning af nonioniske tensider (befugtere,
fedtløsnere), hydrotrop (stabilisator), citrat (kalkbinder, vandblødgører),
anioniske tensider (befugtere, fedtløsnere), parfume (dufter) og
konserveringsmiddel (holdbarhed).
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug / specialister.
Opbevaring:
Skal opbevares i tillukket originalemballage ved normal temperatur.
Holdbarhed:
2 år i uåbnet emballage.

Godkendelser
Godkendt af Woolsafe Institute.
"Reduktion af niveau af allergener i tilsmudsede tæpper"; udarbejdet af Medical Entomology Centre, Cambridge
UK;

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU,
Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7513207 2x5 l


