
Odplamiacz do tkanin na bazie rozpuszczalników 
organicznych 

Opis
TASKI Tapi Spotex 1 jest preparatem w postaci spray-u do usuwania tłustych plam 
z wykładzin tekstylnych i dywanów, a także z tapicerki. Jest szczególnie skuteczny w usu-
waniu śladów po: atramencie, długopisach, śladów szminki do ust, olejów, smoły oraz 
pasty do butów.

Cechy
• efektywne połączenie rozpuszczalników;
• szybkie działanie;

 
Zalety
• specjalna kombinacja skutecznych w działaniu rozpuszczalników;

• skuteczne usuwanie większości tłustych plam;

 

• szybki czas działania i krótki czas schnięcia;

• łatwy w zastosowaniu;

Postać:                                              ciekły, bezbarwny aerozol
Gęstość w 20°C:                              ≈ 0,77 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

Produkt w postaci spray-u, gotowy do użycia.

 

 

Tapi Spotex 1 

© A.I.S.E.

Odkurzyć zabrudzoną powierzchnię. Natrysnąć produkt na zabrudzenia (plamy) z od-
ległości około 15 cm, pozostawić na krótko do zadziałania. Następnie zebrać zabrudze-
nia przy użyciu absorbującej ściereczki lub papierowego ręcznika, zaczynając od zew-
nętrznych stron, a kończąc pośrodku. Jeśli to konieczne, czynność powtórzyć. 
Do usunięcia plam nieznanego pochodzenia należy najpierw użyć TASKI Tapi Spotex 1, 
przed zastosowaniem innych produktów na bazie wody, np. TASKI Tapi Spotex 2.

Uwaga:  Nie nanosić preparatu bezpośrednio na wykładziny tekstylne, dywany lub ta-
picerkę z podbiciem lateksowym. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu pro-
duktu na czyszczoną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkiej powierzchni, 
w mało widocznym miejscu. Pojemnik pod ciśnieniem! Nie dziurawić i nie spalać opako-
wania, nawet jak jest puste! Nie kierować strumienia produktu w kierunku płomienia 
i na jarzące się lub ciepłe materiały!

Uwaga:  Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób uży-
cia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.
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•  preparat 

TASKI Tapi Spotex 1  6x0.5L  (metalowy pojemnik pod ciśnieniem)

Produkt zużyć w całości. Skoncentrowaną zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylizowane przez certyfiko-
wanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie
nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

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 Spotex 1, 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).

TASKI Tapi Spotex 1 został przetestowany zgodnie z normą WS 1001 i uzyskał certyfikat WoolSafe;  
Atesty, pozwolenia

Dostępne opakowania handlowe

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości

Tapi Spotex 1 


