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Popis 

TASKI Tapi Extract je prostředek pro hloubkové čištění koberců a čalounění 
mokrou cestou.  

Přednosti 
• speciální kombinace smáčecích a emulgačních aktivních složek 
• pH neutrální 
• využívá technologii O.N.T. na pohlcení nepříjemných pachů 
• účinně ničí roztoče a alergeny z prachu 

Výhody 
• Výborně čistí. 
• Lze jej použít na všechny druhy koberců včetně vlněných. 
• Neutralizuje nepříjemné pachy. 

Návod k použití 
Jen pro profesionální použití. 

Dávkování 
Dávkování závisí na stupni znečištění. 
Sprejování: 0,5 – 1 L na 10 L roztoku (5 -10%) 
Přímá metoda: 0,2 L na 10 L roztoku (2%) 

Použití 
Sprejování: 
Vysajte povrch a odstraňte skvrny. Prostředek nadávkujte do vody v  
rozprašovacím zařízení. Nastříkejte roztok na koberec, najednou aplikujte na 
 plochu max. 40-50 m2. Nechte působit asi 10 min. (nenechte roztok vyschnout). 
Potom vhodným strojem nastříkejte na koberec čistou vodu. Pokud se objeví 
pěna, použijte odpěňovač. Kartáčem nadzvedávejte vlhká vlákna koberce, aby 
se urychlilo vysychání. 
Přímá metoda: 
Vysajte povrch a odstraňte skvrny. Prostředek nadávkujte do vody v zásobní 
nádrži čistícího stroje a stříkejte roztok a vysávejte jej. 
Kartáčem nadzvedávejte vlhká vlákna koberce, aby se urychlilo vysychání. 
Odstranění skvrn: 
Vysajte povrch a navlhčete skvrnu a její okolí. Naneste prostředek na skvrnu 
a nechte krátce působit. Opláchněte vodou a ihned vysajte.  

Důležité 
Nejdříve vyzkoušejte na malém skrytém místě stálost barvy a odolnost 
materiálu. Na vyčištěný koberec nastěhujte nábytek až po dokonalém 
vyschnutí. Nohy nábytku zabalte do plastické nebo hliníkové fólie, aby se 
zabránilo zrezivění nebo poškození laku. Metodu na odstranění skvrn lze použít 
pouze na syntetické koberce, které leží na podlaze odolné vůči působení vody. 
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Technické údaje  

Vzhled: bezbarvá kapalina 
Relativní hustota při 20°C: 1,0 
pH (neředěný): 6,8 - 7,3 
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu, ale nelze je považovat za specifikaci. 

Bezpečná manipulace a skladování 
Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty. Pouze pro profesionální použití. Další 
údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách 
www.msds.diversey.com.  

 
 


