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Szőnyegtisztító Sampon

Termékleírás
Koncentrált szőnyeg- és kárpittisztító sampon időszakos tisztításhoz. Minden 
típusú szőnyeg és kárpit tisztítására alkalmas. Természetes O.N.T. szagsemlegesítő 
anyagot tartalmaz a hosszan tartó kellemes illat eléréséért és a hatékony 
szagsemlegesítésért.

Tulajdonságok
Erős habzású formulákat tartalmaz, mellyel elősegíti a hatékony tisztítást
A hab maradványa könnyedén eltávolítható porszívózással
PH semleges, a WoolSafe Intézet által jóváhagyott
Minden típusú szőnyegtisztító technológiához alkalmas (száraz- és nedveshez 
egyaránt) és a beágyazásos eljáráshoz is
O.N.T szagsemlegesítő formulát tartalmaz
Hatékonyan eltávolítja a poratkát

Előnyök
Kitűnő tisztító hatás
Csökkenti a szőnyeg és a textil újraszennyeződését
Biztonságosan használható minden típusú szőnyegen és textílián, a gyapjút is 
beleértve
Használható száraz és nedves kefés habosításhoz egyaránt
Sokoldalúan használható: egy termék minden időszakos tisztítási eljáráshoz, 
beleértve a beágyazásos módszert is
Semlegesíti a kellemetlen szagokért felelős molekulákat, kellemes parfümillatot 
nyújt
Független laboratóriumokban tesztelve az allergiás reakciókra és a repülőgép 
tisztításra

Használati utasítás
Hígítva használandó, adagolható manuálisan vagy adagolóval. A helyes 
adagolással költséget takarít meg és védi a környezetet.

Adagolás
Samponozás: 3% (300 ml/10liter) max.10%
Kefés eljárás: max 2%
Beágyazásos eljárás: 8% (800 ml/10liter)

Használati utasítás

1. Szárazhabos eljárás: Egytárcsás géppel, habgenerátorral, szárazhabosító 
kefével. Adagolja a terméket a vízzel feltöltött habgenerátor tartályába. Állítsa 
be a habgenerátort a megfelelő mennyiségű és keménységű hab 
előállításához és vigye fel a szőnyegre a habot. Ügyeljen, hogy a szőnyeget ne 
nedvesítse túl. A még nedves szőnyeg szálait kefélje át elősegítve a száradást. 
Hagyja a szőnyeget teljesen megszáradni, majd porszívózással távolítsa el a 
hab által felszínre hozott szennyeződés maradványait. A kárpitozott 
felületekhez használja a kézi kefét.
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2. Nedveshabos eljárás: Egytárcsás gép saját víztartályával, nedveshabosító kefével vigye fel a megfelelően hígított 
terméket a szőnyegre. Ügyeljen, hogy a szőnyeget ne nedvesítse túl. Az eljárás után a felesleges nedvességet szívassa 
fel vízszívóval. A még nedves szőnyeg szálait kefélje át elősegítve a száradást. Hagyja a szőnyeget teljesen 
megszáradni, majd porszívózással távolítsa el a hab által felszínre hozott szennyeződés maradványait.

3. Beágyazásos eljárás: a vízzel hígitott vegyszert öntse a berendezés tartályába. Állítsa be a gépet a megfelelő 
mennyiségű és keménységű hab előállításához és vigye fel a szőnyegre a habot. Kis átfedésekkel hátrafelé haladva 
tisztítsa meg a szőnyeget a gép használati utasításának megfelelően, ügyelve, hogy ne nedvesítse túl. Hagyja a 
szőnyeget teljesen megszáradni, majd porszívózással távolítsa el a hab által felszínre hozott szennyeződés 
maradványait.

4. Bonnet korongos eljáráshoz is alkalmas a termék.

Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta átlátszó folyadék 
Illat: Alma
pH (töményen): 6,15
pH hígitva: 7
Relatív sűrűség (20 °C):1,032 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak. 

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. 
Kizárólag intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől 
védett helyen tárolandó. 

Termékkompatibilitás
Ellenőrizze a szőnyeg színtartósságát a termék használata előtt egy nem feltűnő kis helyen. A bútorokat ne tegye vissza a 
szőnyeg teljes száradásáig. 

Környezetvédelmi információk
A termék hatóanyagai biológiailag lebomlók és megfelelnek a 73/404/EEC és 73/405/EEC előírásoknak.

Engedélyek
Csökkenti a szennyezett szőnyeg allergénkeltő hatását. Jóváhagyta a BMA Laboratórium, Bochum - Németország. A TASKI 
Tapi Shampoo alkalmas a légijárművek tisztítására az SMI Inc. Miami - Florida - USA tesztelése és jóváhagyása alapján
(N 1711-316 és AMS 1631C). WoolSafe egyesület által tesztelt és jóváhagyott szer (WS1001).

Elérhető kiszerelés
2 x 5 L




