
TASKI® Tapi Shampoo 
Tapijtshampoo

Productomschrijving

Geconcentreerde tapijtshampoo voor de tussentijdse reiniging van alle soorten tapijten 
en gestoffeerd meubilair.

Belangrijke eigenschappen
• Speciale combinatie van effectieve, hoogschuimende, wasactieve stoffen

• Het residu dat gevormd wordt is gemakkelijk te verwijderen met een stofzuiger

• pH neutraal, voorzien van een ‘Woolsafe Institute’ keurmerk

• Geschikt voor alle tapijtshampoo-methoden (droge en natte shampoo)

• Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.) 

Voordelen
• Uitstekend reinigend vermogen

• Vermindert hervervuiling

• Veilig voor alle tapijten, inclusief wol

• Kan gebruikt worden met droge en natte shamponeermethoden

• Veelzijdige applicatie

• Neutraliseert nare geuren

• Getest op vermindering van allergeniciteit

Gebruiksaanwijzing

Dosering: 

Verdund gebruiken.

Droogschuim methode: 500 ml / 5 L (10%)

Shamponeer methode: 300 ml / 10 L (3%). Maximaal 10%

Sproei-extractie methode: 800 ml / 10 L (8%)

Bonnet methode: 200 ml / 10 L (2%) 

Toepassing:

Handmatig

Droogschuim methode: Gebruik een TASKI swift 35, TASKI pro carpet 45 of 
éénschijfsmachine met schuimmachine en droogschuim shampoo borstel. Doseer het 
product in een volle watertank. Schuimmachine instellen voor de gewenste droogheid 
en pas het product toe. Borstel de vochtige tapijtpolen met de tapijtborstel. Laat het tapijt 
drogen. Daarna, gebruik de borstelzuiger om het droogschuim-residu te verwijderen. Op 
gestoffeerd meubilair, het droogschuim aanbrengen met een handborstel, laten drogen 
en daarna grondig stofzuigen. 
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Technische gegevens 
Uiterlijk:   Heldere, kleurloze vloeistof
pH (puur):   6
pH (in gebruik):  7
Relatieve dichtheid (20 °C):  1.03 g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties. 

Veilige hantering en opslag 
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in het afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS) sds.sealedair.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. 

Veilig gebruik
Belangrijk: Test voor gebruik de kleurechtheid en bestendigheid van het materiaal op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. De 
ruimte niet herinrichten voor het tapijt volledig droog is. Bescherm de poten van het meubilair met plastic of aluminium om roestvorming 
of andere schade te voorkomen.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-
wetgeving 73/404/EEC en 73/405/EEC.

Keuring
Gekeurd door het Woolsafe Institute. Het product toont een reducerend effect op allergenen (huisstofmijt) van bevuilde tapijten. 
Onderzocht door het BMA Laboratorium voor Biologische Medische Analyses in Bochum, Duitsland.

Shamponeeren: Met behulp van een éénschijfsmachine, tank en een shamponeerborstel, pas het product rechtstreeks op het oppervlak 
toe en shamponeer het tapijt direct. Borstel de vochtige tapijtpolen met de tapijtborstel om het drogen te versnellen.  Laat het tapijt drogen, 
vervolgens  de gekristalliseerde shampoo resten te verwijderen met een stofzuiger. Shampoo bekleding met de hand borstel, laten drogen 
en grondig stofzuigen. 

Sproei-extractiemethode: Verdun het product met water in de sproei-extractiemachine. Stel de machine in om de sproei-extractie te 
starten. Direct beginnen met langzaam achteruit lopen en beweeg de machine over het tapijt (raadpleeg de gebruiksinstructies van de 
machine voor meer informatie). Maak een lichte overlap bij ieder gebied. Laat tapijt te drogen, vervolgens stofzuigen (stofzuigen mag de 
volgende dag worden uitgevoerd indien nodig). 

Bonnet methode: Met behulp van een éénschijfsmachine voorzien van een tapijt pad, spray gematigd het product op het tapijt en de tapijt 
pad. Behandel alle gebieden systematisch en zorg voor een overlap van de behandelgebieden. Draai de tapijt pad om, en/of verwissel 
regelmatig.


