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TASKI Tapi Spotex 1
Olie- en vetvlekkenverwijderaar voor tapijten

Productomschrijving
Spuitbus voor het verwijderen van solvent oplosbare vlekken op tapijten en
stoffen. Vooral geschikt voor het verwijderen van potlood, lippenstift, olie, asfalt,
schoensmeer en inktvlekken.

Belangrijke eigenschappen
• Speciale combinatie van doeltreffende oplosmiddelen
• Snelwerkend

Voordelen
• Doeltreffende en snelle verwijdering van de meeste solvent oplosbare

vlekken
• Zeer korte inwerk- en droogtijd

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Het product is gebruiksklaar.

Toepassing:
Stofzuig de vlek. Spray het product op de vlek en houd daarbij 15 cm afstand.
Laat even inwerken. Dep met een absorberende witte doek: begin aan de
buitenkant en werk naar binnen toe. Herhaal indien nodig.
Indien u niet weet om welke soort vlek het gaat, kan u best eerst dit product
gebruiken vooraleer een vlekkenverwijderaar op waterbasis te gebruiken.

Belangrijk:
Spray het product niet rechtstreeks op tapijten of stoffen met een latex
(schuimrubber) onderkant/bekleding.
Test vóór gebruik de kleurvastheid en de materiaalbestendigheid op een
onopvallende plaats.
Houder onder druk. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Spray niet in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

Technische gegevens
Uitzicht: kleurloos
Relatieve dichtheid [20°C]: 0.77

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.

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
7513338 6 x 500 ml


