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*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada
cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos), Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante
Diversey.

Champô para alcatifas

Descrição
Champô concentrado para a limpeza intermédia de todos os tipos de alcatifas e
estofos. Incorpora a Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T.) para a efetiva
neutralização dos maus odores, deixando uma fragrância fresca e duradoura.

Propriedades
•   Combinação especial de eficazes tensoativos com alto teor de espuma
•   Resíduos facilmente removidos com a aspiração
•   pH neutro, recomendado pelo Instituto Woolsafe
•   Adequado para qualquer método de champonização de alcatifas (a molhado e a

seco), bem como o método de encapsulamento
•   Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T.)
•   Desativa eficazmente os alergénicos contidos nos ácaros do pó da casa

Benefícios
•   Excelente desempenho de limpeza
•   Reduz a possibilidade da alcatifa voltar a sujar-se
•   Seguro para utilização em qualquer tipo de alcatifa, incluindo lã
•   Pode ser utilizado com o método de champonização de alcatifas a molhado e a

seco, bem como o método de disco
•   Versatilidade: um único produto para toda a limpeza intermédia, incluindo o

método de encapsulamento
•   Neutraliza os maus odores, realçando o efeito do perfume
•   Redução dos alergénicos testada por laboratórios independentes

Instruções de utilização
TASKI Tapi Shampoo necessita de diluição, quer  manual quer com máquinas.
A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

Dosagem:
Método de Champonização: 3 % (300 ml/10 L) Máx. 10 %
Método de disco: Máx. 2
Método de encapsulamento: 8 % (800 ml/10 L)

Aplicação:
1.  Método de espuma seca: Usando a TASKI swift 35 ou um monodisco equipado

com gerador de espuma e escova de champonização a seco, dosear o produto no
tanque cheio de água. Ajustar o gerador de espuma para o nível de espuma seca
necessário e champonizar a alcatifa. De modo a acelerar a secagem, levantar as
fibras da alcatifa com uma escova adequada e enquanto esta estiver húmida.
Deixar a alcatifa tratada secar e depois aspirar cuidadosamente para remover os
resíduos cristalizados de champô. Champonizar os estofos com uma escova manual,
deixar secar e aspirar cuidadosamente.
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2.  Champonização a molhado: Usando um monodisco, tanque e escova para champonização a molhado, verter o produto diretamente no
pavimento e imediatamente champonizar a alcatifa. De modo a acelerar a secagem, levantar as fibras da alcatifa com uma escova
adequada e enquanto esta estiver húmida. Deixar a alcatifa tratada secar e depois aspirar cuidadosamente para remover os resíduos
cristalizados de champô. Champonizar os estofos com uma escova manual, deixar secar e aspirar cuidadosamente.

3.  Método de encapsulamento: Diluir o produto com água no reservatório da máquina de encapsulamento. Selecionar as configurações
de encapsulamento da máquina, para iniciar o processo. Começar imediatamente a andar para trás, a velocidade lenta, movendo a
máquina pela alcatifa (por favor consulte as instruções de utilização da máquina). Sobrepor ligeiramente a cada passagem. Deixar a
alcatifa secar e depois aspirar (se necessário pode aspirar no dia seguinte).

4.  Método de disco: Com o monodisco equipado com um disco para alcatifas, pulverizar o produto com moderação sobre a alcatifa e o
disco. Trabalhar todas as áreas sistematicamente em passagens sobrepostas. Se o disco começar a ficar saturado com sujidade, virá-lo
ou trocar por um disco limpo.

5.  Este produto também é adequado para o método ‘Bonnet’.

Dados Técnicos
Aspeto: Incolor, transparente
Odor: Fragrância de maçã
pH (puro): 6,15
pH (em uso): 7
Densidade relativa (20 °C): 1,032 g/cm³
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) –
sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional/
especialistas.

Compatibilidade do produto
Importante: Antes de utilizar, testar a solidez das cores e a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível. Não colocar
os móveis enquanto a alcatifa não estiver completamente seca. Proteger os pés dos móveis com película de plástico ou de alumínio para
evitar o surgimento de ferrugem ou danificar o revestimento de verniz.

Informação ecológica
Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelas Diretivas 73/404/CEE e 73/405/
CEE, e alterações subsequentes.

Recomendações
O produto demonstra um efeito redutor nos níveis alergénicos (ácaros e gatos) de alcatifas sujas – estabelecido pelo Laboratório BMA para
Análises Médicas Biológicas, em Bochum, Alemanha. TASKI Tapi Shampoo é recomendado para a limpeza de aeronaves, testado e
aprovado pelo  SMI Inc. Miami-Florida- USA com o N° 1711- 316 de acordo com AMS 1631C, para limpeza de carpetes por injeção/
extração. O TASKI Tapi Shampoo foi testado de acordo com o WS 1001 e cumpre os aos requisitos para a acreditação WoolSafe.
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