
TASKI® Tapi Shampoo 
Mattoshampoo tekstiilipinnoille

Kuvaus tuotteesta

Mattoshampoo tesktiilimattojen ja -verhoiltujen huonekalujen kuiva- ja 
märkäshamponointiin sekä lianimeytysmenetelmään. Tuotteessa ainutlaatuinen  
O.N.T. -teknologia.

Ominaisuudet
• käyttöliuoksen pH neutraali

• sisältää hellävaraisia, mutta tehokkaita vaahtoutuvia erikoistensidejä

• tuotteella Woolsafe-hyväksyntä, sopii myös aroille tekstiilipinnoille 

• pesuaine- ja likajäämät poistetaan lopuksi imuroimalla

• tuotteessa epämiellyttäviä hajuja poistava ainutlaatuinen O.N.T. -teknologia

• soveltuu erilaisiin shamponointimenetelmiin

Edut
• säästää aikaa

• tekstiilpinta ei kastu ja on nopeasti käyttöönotettavissa

• monikäyttöinen

• soveltuu kuiva- ja märkäshamponointiin sekä lianimeytysmenetelmään.

Käyttöohje

Annostus: 

Lisätietoa eri pakkausvaihtoehdoista ja annostuksista löytyy Tekniset tiedot -kohdasta.

Käyttö

HUOM! Imuroi puhdistettava pinta ennen pesua ja poista tahrat.

Shamponointi:
Käytä hidaskierroksista TASKI-lattianhoitokonetta, vaahdotussäiliötä ja kuiva- tai 
märkäshamponointiharjaa. Annostele puhdistusliuos vaahdotussäiliöön, säädä vaahdon 
kosteusaste sopivaksi ja annostele vaahto pinnalle. Harjaa tekstiilipinnan nukka sen 
ollessa vielä nihkeä. Anna kuivua ja imuroi kiteytynyt vaahto ja lika huolellisesti pois 
tekstiilipinnalta.

Ylläpitopesu eli liankapselointi/-imeytysmenetelmä:
Käynnistä TASKI procarpet 45 -kone ja noudata koneen käyttöohjeita. Annostele 
puhdistusliuos säiliöön ja valitse koneesta vaahdotustoiminto. Levitä puhdistusliuosta 
tekstiililattialle tasaisesti päällekäin menevin kaistoin rauhallisesti kävellen. Anna kuivua 
ja imuroi pinta.
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Tekniset tiedot

Järjestelmä SKU
Tuotenimi/
pakkauskoko Konemenetelmä Ulkonäkö

pH-arvo, 
tiiviste

pH-arvo, 
käyttöliuos

Viskoositeetti 
(20°C)

Perinteinen 7513212 TASKI Tapi 
Shampoo  
2 x 5 L

Kuiva- ja märkäshamponointi:
1,5 dl 5 litrassa liuosta (3 %), erittäin likaiset pinnat 5 
dl 5 litrassa liuosta (10 %)
Lianimetysmenetelmä:
4 dl / 5 litrassa liuosta (8 %)

Väritön neste ≈ 6 ≈ 7 1.03 g / cm³

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina. 

TASKI® Tapi Shampoo 
Mattoshampoo tekstiilipinnoille

© 2016 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 51029 fi 07/16

www.sealedair.com

Käyttöturvallisuus ja varastointi 
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Vain ammattikäyttöön. 
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Testaa aina ennen käyttöä materiaalin värinkesto ja sen yhteensopivuus tuotteen kanssa. Älä kalusta huonetta ennen kuin matto on täysin 
kuiva. Suojaa kalusteiden jalat muovilla tai alumiinifoliolla (estämään ruostuminen tai maalipinnan vaurioituminen).

Ympäristötiedot
Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EY):n asetuksen 73/404/EEC ja 73/405/EEC mukaiset 
biologisen hajoavuuden kriteerit.


