
 
 
TASKI Tapi Extract 
Sző egtisztítószer 
 
 
Leírás: 
Padlósző egek és kárpitok i jek iós - extrakciós módszerrel 

törté ő gépi él  tisztítására, foltok, sze eződések 
öblítéses eltávolítására. 

 
A TASKI Tapi Extract nagyhatású tisztító tulajdonságai révén 

egyaránt könnyedén távolítja el a vízben oldódó és a zsíros 

sze eződéseket. 
 pH semleges), 

 kí éli a sző eg szövetszerkezetét, 
 ONT technológiával készült 

 kellemes illatú. 

 

Tulajdonságai: 
A TASKI Tapi Extract tulajdonságai révén kiválóan alkalmas a 

sző eg injekciós-e trak iós ódszerrel törté ő gépi 
tisztítására, ö lítéssel törté ő folt-, illetve sze eződés 
eltávolítására. Kiváló tisztítóhatása által ideális a zsíros, olajos 

sze eződések eltávolítására is. 
A TASKI Tapi Extract pH semleges, kíméli a sző egek és 
egyéb textíliák szövetét. Fékezett habzású, különleges 

illata agot tartal az. Ez az illata ag a takarítást követőe  
tartósa  friss, kelle es hatást köl sö öz a sző eg ek. 
 

Előkészítés: 
A sző egfelületet - különös tekintettel a nagyobb 

igény evételű hel eke  - előzetese  alaposa  ki kell 
porszívózni.  

 

 

 

 

 

 

C1b 



 
Adagolás: 
Enyhe szennyezettségnél: 0,2l 10l vízhez (2%-os oldat). 

Erős sze ezettség él: 0,5l 10l vízhez (5-10 %-os oldat). 

 

Anyagfelhasználás: 
1 l TASKI Tapi Extract - a sző eg a agtípusától és 

sze ezettségétől függőe  - kb.100-200 m
2
 területre 

elege dő  
 
Felhasználás 
A kívá atos hígítású oldatot a egfelelő porlasztófejjel 
ellátott készülékkel permetezze a tisztítandó felületre  

(egyszerre legfeljebb 40-50 m
2
 területre). Használja sző eg- 

és kárpittisztító gépünket . A piszkos oldatot szívassa föl a 

géppel ielőtt a felület egszárad a.  
Folt-, sze eződés eltávolítására per etezőflako al  
hígítatlan TASKI Tapi Extract-ot porlasszo  a sző egfelületre.  
Az oldóhatást megvárva öblítse át langyos vízzel és azonnal 

szívassa fel géppel.  
 

 
Fontos tudnivalók 
Mielőtt a TASKI Tapi Extract-ot hasz ál á, g őződjö  eg az 
adott sző eg szí tartósságáról és a ag összeférhetőségről 
eg  kis, e  feltű ő hel e  végzett pró a segítségével. 
Takarékosan bánjon az adagolással, ne áztassa túl a 

sző eget. Mielőtt tökéletese  egszárad a a sző eg, e 

lépjen rá és ne helyezze vissza a bútordarabokat. Ha a 

sző eg teljes száradása előtt vissza kelle e hel ez i a 
bútorzatot, védje le a bútorzat lábazati részét és a szegélyeket 

fóliával, hog  elkerülhető leg e  esetleges károsodásuk.  
 

 

 

A TASKI öblítéses folt- és sze eződéseltávolító eljárása sak 
vízálló padló , vízálló ragasztórétegű, teljese  szi tetikus 
sző egeke  alkal azható. 
 

 

 

 

 

 



 

Alkalmazható: 
- sző eg- és kárpittisztító géppel (TASKI aquamat család) 

 
A termék jellemző adatai: 
pH-érték koncentrátum:6,8-7,3 

Sűrűség: 1,00 g/ml 

 

Tárolás:   
5°C alatti hő érséklete  e  tárolható és e  hasz álható. 
  

Felhasználható: 
A gyártástól számított 2 éven belül. 

Nem gyúlékony anyag. 

 

Összetétel:  

nemionos tenzidek, szappan, foszfátok, illat- és 

tartosítóanyagok. 

 

Kiszerelési egység: 
5 l 

 

Környezetvédelmi adatok 
A ter ék e  lévő te zidek az EK sza vá ok ak egfelelőe  
több, mint 90 %-ban biológiai úton lebomlanak. Nem 

tartal az APEO, EDTA és for aldehid összetevőket. 
 

A ter ék i őségét a g ártó szavatolja. A használati 

útmutató laboratóriumi kísérleteken és gyakorlati 

tapasztalatoko  alapul. A e  előírásszerű hasz álat ól 
eredő károkért a g ártó e  vállal felelősséget. 
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