
T Tapi Stain Remover 2

Odstraňovač skvrn na kobercích

Popis

Odstraňovač skvrn na vodní bázi pro odstranění většiny běžných skvrn z jakéhokoli typu koberce nebo čalounění. 

Zvláště účinný při odstraňování skvrn na vodní bázi, jako jsou džusy, káva, čaj, kečup, víno nebo krev.

Klíčové vlastnosti

Jedinečné složení pro odstranění všech běžných skvrn a fleků

Účinná směs povrchově aktivních látek

Pohodlný sprej připravený ke spuštění

Unikátní patentovaná technologie neutralizace zápachu (O.N.T.)

Výhody

Nepotřebujete žádné složité sady na odstraňování skvrn - velmi jednoduché řešení pro většinu typů skvrn

Obzvláště účinný na skvrny a fleky na vodní bázi

Snadná manipulace a použití jak v případě nouze, tak před ošetřením

Technologie O.N.T. ničí molekuly škodlivého zápachu, a tím zvýrazňuje svěží jablečnou vůni

Bezpečné použití na všechny typy koberců včetně vlny

Návod k použití

1. Suchým vysavačem vyčistěte skvrnu/špínu.

2. Odstraňte veškeré pevné částice jemným seškrábnutím povrchu koberce nepoškrábatelným náčiním.

3. Přípravek nastříkejte přímo na znečištěné místo.

4. Pokud je to nutné, nechte působit 30 sekund a ošetřenou plochu otřete čistým hadříkem/houbičkou směrem od

vnější strany ke středu skvrny, abyste zabránili jejímu šíření.

5. Vyčistěte (netřete) savým hadříkem nebo kapesníkem.

6. Pokud je to nutné, postup opakujte.

7. Opláchněte a nechte zaschnout.

8. K ošetření velkých skvrn/skvrn použijte nejlépe metodu oplachování.

Dávkování*

Připraveno k použití, není nutné ředění.

*Dávkování je stanoveno na základě optimálních podmínek, jednotlivá doporučení se proto mohou lišit. Optimální

použití a dávkování stanoví na místě odborný poradce Diversey.
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T Tapi Stain Remover 2

Technické údaje

Vzhled: Mléčná, bílá tekutina

Vůně: Svěží jablečná vůně

pH (neředěný): ~ 8

Hodnota pH (pri použití): ~ 8

Relativní hustota (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu, ale nelze je považovat za specifikaci.

Bezpečná manipulace a skladování

Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách sds.diversey.com. 

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní podmínky. Pouze pro profesionální použití.

Dostupná balení

Kód produktu Název produktu Dávkování

101106870 TASKI Tapi Stain Remover2 6x0.75L W1227+ Připraveno k použití
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