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TASKI Tapi Shampoo
Tapijtshampoo

Productomschrijving
Geconcentreerde tapijtshampoo voor de tussentijdse reiniging van alle soorten
tapijt en meubelstoffen. Bevat de nieuwe O.N.T. technologie die onaangename
geuren neutraliseert en een langdurig parfum verspreidt.

Belangrijke eigenschappen
• Speciale combinatie van doeltreffende schuimende oppervlakte-actieve

stoffen
• Productresidu gemakkelijk te verwijderen met de stofzuiger
• pH-neutraal, goedgekeurd door het WoolSafe Instituut
• Geschikt voor alle tapijtshampoomethodes
• Bevat de O.N.T. technologie (Odour Neutralising Technology) die slechte

geuren neutraliseert
• Desactiveert doeltreffend de allergenen van de huisstofmijt

Voordelen
• Uitstekende reinigingsresultaten
• Vermindert de kans op nieuwe bevuiling van het tapijt
• Geschikt voor gebruik op alle soorten tapijt, wol inbegrepen
• Kan gebruikt worden voor de droge en de natte shampoomethode
• Neutraliseert onaangename geuren waardoor het parfum zich beter kan

verspreiden
• Anti-allergische werking getest door onafhankelijke laboratoria

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
Minimale dosering: 300 ml voor 10 L oplossing (3% / 1:33).

De concentratie verhogen tot 10% bij hardnekkig vuil.

Toepassing:
Het tapijt stofzuigen en vlekken verwijderen.

Droogschuimmethode: gebruik een TASKI Swift 35 of een eenschijfsmachine
met een schuimgenerator met aangepaste borstel voor droog schuim. Het
product in de tank met water doseren. De schuimgenerator regelen om schuim
te produceren met de gewenste droogte. De oplossing op het tapijt aanbrengen.
Het tapijt borstelen wanneer het nog vochtig is om het droogproces te
versnellen. Het behandelde tapijt laten drogen en daarna goed stofzuigen om
het gekristalliseerde productresidu te verwijderen. Meubelstoffen met een
handborstel shamponeren, laten drogen en goed stofzuigen.

Natte shampoomethode: gebruik een eenschijfsmachine en een borstel voor nat
shamponeren. Het product rechtstreeks op het tapijt aanbrengen en onmiddellijk
reinigen. Het tapijt borstelen terwijl het nog vochtig is om het droogproces te
versnellen. Het behandelde tapijt laten drogen en daarna goed stofzuigen om
het gekristalliseerde residu te verwijderen, laten drogen en goed stofzuigen.
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Belangrijk:
Vỏỏr gebruik de kleurvastheid en de materiaalbestendigheid op een onopvallende plaats testen. Het tapijt pas
gebruiken wanneer het volledig droog is. De poten van meubilair beschermen om roest en schade aan vernis te
voorkomen.

Technische gegevens
Uitzicht: gele vloeistof
pH waarde onverdund: 6.0 < pH ≤ 6.5
Relatieve dichtheid [20°C]: 1.03

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

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:
Het product in de oorspronkelijke, gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme
temperatuurwaarden.

Goedkeuringen
Goedgekeurd door het WoolSafe Institute.
Reducerend effect van het product op allergenen van kat en huisstofmijt in vuile tapijten, vastgesteld door het
Medical Entomology Center, Cambridge, UK.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve stoffen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming
met de EG Detergentenverordening 648/2004 en bijbehorende amendementen.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7513212 2 x 5 L


