
Preparat do usuwania plam z wykładzin tekstylnych
i dywanów  

Opis
TASKI Tapi Spot 2 jest preparatem do usuwania plam z wykładzin tekstylnych i dy-
wanów. Dzięki specjalnej kompozycji środków powierzchniowo czynnych preparat 
skutecznie usuwa plamy na bazie wody np.: plamy z soku, kawy, herbaty, ketchupu, 
wina czy krwi.

Cechy

Zalety
• skutecznie usuwa plamy różnego pochodzenia;

• bezpieczny dla wszystkich typów dywanów, wliczając wełniane;  
• neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zawiera technologię O.N.T.;;

• łatwy w zastosowaniu;

Postać:                                              mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:                              ≈ 1 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):               ≈ 8
pH (1% roztwór):                             nie dotyczy

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec
 

zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać!

 

 

Tapi Spot 2 

Oczyścić wstępnie powierzchnię poprzez dokładne odkurzenie na sucho i usunięcie za-
brudzeń poprzez delikatne ich zeskrobanie przy pomocy narzędzia, które nie uszkodzi 
powierzchni. Miejsce zaplamione spryskać preparatem. Odczekać 20-30 sekund. Roz-
puszczone zanieczyszczenia tamponować ścierką lub papierem. Jeśli zachodzi taka ko-
nieczność, czynności należy powtórzyć. Dla uzyskania lepszego efektu prania, spłukać 
czystą wodą, aby zapobiec ponownemu osadzaniu się brudu. Powierzchnię pozostawić 
do wyschnięcia. By usunąć duże zabrudzenia zaleca się zastosowanie metody płukania.  

 

Uwaga:  W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu preparatu na czyszczoną po-
wierzchnię (np. przebarwienia), przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na 
niewielkim kawałku powierzchni, w mało widocznym miejscu. 

 Uwaga:  Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób uży-
cia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

• unikalna formuła skutecznie usuwająca plamy;

• efektywne połączenie różnych związków powierzchniowo czynnych; 

• technologia neutralizacji nieprzyjemnych zapachów: O.N.T.;;

• wygodna w użytkowaniu, niewielka butelka ze spryskiwaczem; 
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•  preparat 

TASKI Tapi Spot 2  6 x 0,75 L  (butelka ze spryskiwaczem)

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed 
zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do 
stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opa-
kowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i od
powiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośre-
dnim działaniem promieni słonecznych. 

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Tapi Spot 2, ubocznych sku-
tków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują
się w karcie charakterystyki (karty charakterystyki dostępne na stronie: https://sds.diversey.com).

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

TASKI Tapi Spot 2 został przetestowany zgodnie z normą WS 1001 i uzyskał certyfikat WoolSafe;  
Atesty, pozwolenia

Dostępne opakowania handlowe

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości

Tapi Spot 2 


