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TASKI Tapi Spotex 2
Vlekkenverwijderaar voor wateroplosbare vlekken

Productomschrijving
Vlekkenverwijderaar voor het verwijderen van veel voorkomende vlekken op alle
soorten tapijt en meubelstoffen. Vooral geschikt voor het verwijderen van
wateroplosbare vlekken zoals fruitsap, koffie, thee, ketchup, wijn of bloed.

Belangrijke eigenschappen
• Unieke formulering voor het verwijderen van de meeste vlekken
• Doeltreffend mengsel van oppervlakte-actieve stoffen
• Handige en gebruiksklare sproeiflacon
• Goedgekeurd door het WoolSafe Institute
• Bevat de O.N.T. geurneutraliserende technologie

Voordelen
• Geen ingewikkelde vlekkenkits nodig - een simpele oplossing voor de

meeste vlekken
• Bijzonder geschikt voor het verwijderen van wateroplosbare vlekken
• Handig om verse vlekken onmiddellijk te verwijderen en als voorbehandeling
• Veilig te gebruiken op alle tapijten, ook op wol
• De O.N.T. geurneutraliserende technologie neutraliseert de slechtgeurende

moleculen waardoor het frisse appelparfum zich beter kan verspreiden

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Het product is gebruiksklaar; onverdund gebruiken.

Toepassing:
Stofzuig de vlek. Schraap de vlekresten af met een onscherp voorwerp.
Verwijder vloeibare vlekresten met een propere, witte, absorberende doek uit
stof of papier. Spray het product rechtstreeks op de plek. Laat 30 seconden
inwerken indien nodig en dep op de behandelde plaats met een propere
doek/spons. Werk van de buitenkant van de vlek naar de binnenkant toe om te
vermijden dat de vlek uitloopt. Dep (niet wrijven) met een absorberende doek.
Herhaal deze handeling indien nodig. Voor een optimaal resultaat: reinig met
proper water om te vermijden dat het tapijt opnieuw vuil wordt. Laat de
behandelde plaats drogen.
Voor grotere vlekken, gebruik de spray-extractiemethode.

Belangrijk:
Test vóór gebruik de kleurvastheid en materiaalbestendigheid op een
onopvallende plaats.

Technische gegevens
Uitzicht: heldere, kleurloze vloeistof
Relatieve dichtheid (20°C): 1.01
pH-waarde onverdund: 7.5 < pH ≤ 8.0

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als
specificatie opgevat worden.
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Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).
Enkel voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Bewaar het product in de oorspronkelijke, gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme
temperatuurwaarden.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7513333 6 x 750 ml


