
TTapi Spot 2 C4c

Fläckborttagningsmedel för textila mattor

Produktbeskrivning

Vattenbaserat fläckborttagningsmedel för borttagning av de flesta typer av fläckar från textila mattor eller möbler. 

Speciellt effektiv för borttagning av vattenbaserade fläckar som juice, kaffe, te, ketchup, vin eller blod.

Produktegenskaper

Unik formulering som tar bort de flesta vanliga fläckar

Effektiv blandning av tensider

Praktisk sprayflaska med färdig brukslösning

Godkänt av Woolsafe Institute

Innehåller den nya ONT teknologin - Luktneutralisering

Produktfördelar

Inget komplicerat fläckborttagnings -”kit” - en mycket enkel lösning för de flesta fläckar

Speciellt effektivt på vattenlösliga fläckar

Enkel att använda både vid olycksfall samt vid förbehandling

Säker att använda på alla typer av mattor inklusive ylle

O.N.T. teknologin neutraliserar  dålig lukt kemiskt och framhäver därför den fräscha äppeldoften

Bruksanvisning

1. Dammsug fläcken.

2. Ta bort ev. fasta  partiklar genom att försiktigt skrapa mattan med ett icke repande verktyg.

3. Ta bort fläckar genom att badda dessa med en ren duk eller ett papper.

4. Spraya produkten direkt på fläcken.

5. Låt verka i ca 30 sekunder och badda med en ren duk utifrån och in mot mitten av fläcken.

6. Gnugga inte och upprepa  vid behov.

7. För bästa möjliga resultat, skölj med rent vatten  för att förhindra återsmutsning.

8. Låt torka.

9. För större fläckar använd helst sköljmetoden.

Dosering

Tapi Spot 2 används outspädd. Färdig brukslösning.

*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-

representant vid behov.
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TTapi Spot 2 C4c

Teknisk information

pH koncentrat: ~ 8

pH brukslösning: ~ 8

Relativ densitet (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Blanda eller späd inte med andra produkter. Testa färgbeständighet och materialtålighet på ett undanskymt  ställe innan produkten

används. Färgbeständighet kan ta upp till 24 timmar att visa. Därför bör man vid tvivel göra färgprovet en dag före fullständig behandling av mattan.

Miljöinformation

Tensiderna i denna produkt är biologiskt nedbrytbara enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.

Godkännanden

Tapi Spot 2 är testat enl. WS 1001 och är godkänt med WoolSafe ackreditering.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr. Artikelnamn System

101103991 TASKI Tapi Spot 2 6x0.75L W2 Ready-to-use
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