
Preparat do usuwania gumy do żucia

Opis
TASKI Tapi Gum  jest preparatem w formie aerozolu, przeznaczonym do usuwania re-
sztek gumy do żucia, głównie z dywanów i wykładzin dywanowych. Preparat zamraża
resztki gumy do żucia przywarte do dywanu, przez co stają się one łatwousuwalne me-
chanicznie. 

Cechy
• zmrażanie gumy, by ją ławiej usunąć z wykładziny;
• zatwierdzony przez International Woolsafe Association;

 
Zalety
• szybko i skutecznie usuwa resztki gumy do żucia z dywanów i wykładzin tekstylnych 

nie powodując przy tym uszkodzenia ich włókien;

 

• preparat w postaci gotowego do użycia aerozolu, łatwy w zastosowaniu.

 

 

 

Postać:                                              bezbarwny, ciekły aerozol
Gęstość w 20°C:                              ≈ 0,547 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):               nie dotyczy
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
Preparat dostarczany jest w postaci gotowego do użycia aerozolu. 
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1.  Rurkę dozującą należy zamocować na butelce.
2.  Natrysnąć preparat bezpośrednio na gumę do żucia przywartą do dywanu, naty-
     chmiast wyskrobać resztki gumy za pomocą nierysującego skrobaka.
3.  Gumę usunąć z wykładziny np. za pomocą odkurzacza. Jeżeli guma nie została do 
     końca usunięta – czynność powtórzyć. 
4.  Zaraz po zastosowaniu preparatu TASKI Tapi Gum na dywanie może powstać ma-
     towa plama, która zniknie po kilku minutach. 

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. Preparat przeznaczo-
ny do profesjonalnego stosowania. Preparat jest w opakowaniu pod ciśnieniem, nie 
dziurawić i nie spopielać opakowania nawet, gdy jest puste. Nie natryskiwać prepara-
tu na otwarty płomień ani na gorące powierzchnie. Unikać kontaktu produktu ze skó-
rą (ryzyko odmrożeń). 
Uwaga:  Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób uży-
cia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy. 

•  preparat TASKI Tapi Gum posiada certyfikat International Woolsafe Association;
Atesty, pozwolenia
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Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed 
zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Skoncentrowaną zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powin-
no zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzanie do ścieków nie 
jest wskazane.

 

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 Gum, 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).

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości

Tapi Gum 

TASKI Tapi Gum karton: 6 x puszka 500ml
Dostępne opakowania handlowe


