
T Tapi Extract

Tekstiilipintojen pesuaine

Kuvaus tuotteesta
Tekstiilipintojen pesuaine painehuuhtelukoneisiin. Tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T. -
teknologia.

Ominaisuudet
•   Tehokas. Matalavaahtoinen. Käyttöliuoksen pH neutraali. Tuotteella Woolsafe-

hyväksyntä, sopii myös aroille tekstiilipinnoille. Tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T. -
teknologia, joka poistaa epämiellyttäviä hajuja.

Edut
•   Irrottaa tehokkaasti rasva-, öljy- sekä vesiliukoisen lian. Hellävarainen sekä mattojen

että verhoilutekstiilien puhdistukseen. Soveltuu myös vesiliukoisten tahrojen
poistoon huuhtelumenetelmällä.

Käyttöohje
Puhdistusaineliuoksen levitys sumuttamalla:
1.  Annostele vedellä täytettyyn painesumutinlaitteen vesisäiliöön. Sumuta pinnalle.

Käsittele samanaikaisesti korkeintaan 40 - 50 m2 alue, anna vaikuttaa n. 10 min.
Älä päästä pintaa kuivumaan. Huuhtele painehuuhtelukoneella. Imuroi
samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi. Käytä tarvittaessa Tapi Defoam-
vaahdonestoainetta. Sulje lopuksi vedentulo ja imuroi pinta huolellisesti
mahdollisimman kuivaksi. Harjaa maton nukka yhdensuuntaiseksi maton ollessa
vielä kostea.

Vesiliukoisen tahra, painehuuhtelumenetelmä:
1.  Imuroi tekstiilipinta. Esikostuta alue ja poistettava tahra puhtaalla vedellä.

Annostele puhdistusaineliuos tahraan ja sen ympärille, anna vaikuttaa hetken.
Huuhtele painehuuhtelukoneella puhtaan veden kanssa, imuroi samanaikaisesti
käsitelty alue kuivaksi. Sulje vedentulo, imuroi pinta huolellisesti mahdollisimman
kuivaksi.

Suorapesumenetelmä:
1.  Annostele vedellä täytettyyn painehuuhtelukoneen puhdasvesisäiliöön. Pese pinta,

imuroi samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi. Huuhtele painehuuhtelukoneella
puhtaan veden kanssa ja imuroi samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi Sulje
vedentulo ja imuroi pinta mahdollisimman kuivaksi. Harjaa maton nukka
yhdensuuntaiseksi maton ollessa kostea.

Annostus:
Käsimenetelmä: 0,5-1 l./ 10 l. vettä; pesuaineliuoksen levitys sumuttamalla.
Konemenetelmä: 200 ml / 10 l. vettä; suorapesumenetelmä ja vesiliukoisten tahrojen
poisto © A.I.S.E.

HUOM! Imuroi puhdistettava pinta ennen pesua ja poista tahrat.



T Tapi Extract

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kellertävä neste
pH-arvo, tiiviste: ≈8
pH-arvo, käyttöliuos: ≈7
Viskoositeetti (20°C): ≈1.03
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. 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).
Painehuuhtelumenetelmä soveltuu ainoastaan sellaisille kokolattiamatoille, jotka on liimattu vettä kestävään aluslattiaan vedenkestävällä
liimalla.

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