
T Tapi Gum

Removedor de pastilha elástica

Descrição
Produto, em aerossol, para remoção de pastilha elástica, por congelação.

Propriedades
•   Congela a pastilha elástica a remover
•   Não contém CFC
•   Recomendado pelo Instituto Woolsafe

Benefícios
•   Eliminação eficaz, rápida, total e sem danificar as fibras de pastilha elástica da

alcatifa
•   Seguro para utilizar em qualquer tipo de alcatifas incluíndo as de lã.

Instruções de utilização
1.  Colocar a palhinha na válvula do pulverizador.
2.  Pulverizar diretamente sobre a pastilha elástica e raspar de imediato com uma

espátula de plástico, de modo a evitar danificar as fibras.
3.  Remover os resíduos congelados, p. ex. com um aspirador e, se necessário, repetir o

tratamento.
4.  Imediatamente após a utilização , o produto pode deixar uma mancha de gelo, que

desaparecerá após alguns minutos.

Dosagem:
TASKI Tapi Gum está pronto a usar.
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T Tapi Gum

Dados Técnicos
Aspeto: Incolor, transparente
pH (puro): N/A
pH (em uso): N/A
Densidade relativa (20 °C): 0,77 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
Antes de utilizar, testar a solidez das cores e a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível. Embalagem sob pressão.
Não perfurar ou queimar a embalagem (mesmo quando vazia). Não pulverizar em direção ao fogo e objetos incandescentes e evitar
contacto com a pele (risco de congelamento).

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 TASKI Tapi Gum foi testado de acordo com o WS 1001 e cumpre os aos requisitos para a acreditação WoolSafe.

Embalagem disponível
TASKI Tapi Gum está disponível em 6x0.5L.
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