
T Tapi Spotex 1

Vetvlekverwijderaar voor oplosmiddelgevoelige
vlekken

Omschrijving
Aerosol voor de verwijdering van oplosmiddelgevoelige vlekken op tapijt en
gestoffeerde meubels. Efficiënte verwijdering van bijvoorbeeld pen, lippenstift, olie,
asfalt, schoensmeer en inktvlekken.

Eigenschappen
•   Speciale combinatie van effectieve oplosmiddelen
•   Snelwerkend

Voordelen
•   Effectieve en snelle verwijdering van de meeste soorten oplosmiddelgevoelige

vlekken
•   Snelwerkend en sneldrogend

Gebruiksaanwijzing
TASKI Tapi Shampoo moet worden verdund, wordt handmatig of met een pomp
gedoseerd. Een juiste dosering bespaart kosten en minimaliseert de milieu-impact.

Spray reiniging:
1.  Droge stofzuigvlek / vlek.
2.  Spray de vlek op een afstand van ongeveer 15 cm.
3.  Laat het product 5-10 minuten inwerken.
4.  Dep met een absorberende witte doek / tissue, beginnend van de buitenkant naar

de binnenkant van de plek.
5.  Herhaal indien nodig.
6.  Voor de beste resultaten op een onbekend type plek, begin altijd met het gebruik

van dit product voorafgaand aan een andere vlekverwijderaar op waterbasis.

Machinaal reinigen:
1.  Giet ongeveer 100 ml rechtstreeks in de opraper / vuilwatertank van de machine.

Dosering:
Gebruiksklaar.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof
pH waarde (onverdund): N/A
pH-waarde (in gebruik): N/A
Relatieve dichtheid: 0.77 g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Het product niet rechtstreeks sprayen op tapijt of gestoffeerd meubilair met latex (schuimrubber) rug of vullig. Test voor gebruik de
kleurechtheid en bestendigheid van het materiaal op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Houder staat onder druk. Ook na
gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

Goedkeuringen
TASKI Tapi Spotex 1 has been tested according to WS 1001 and meets the requirements for WoolSafe accreditation.

Beschikbare verpakkingen
TASKI Tapi Spotex 1 is verkrijgbaar in 6x0.5L.
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