
TASKI Zorba leak lizard on absorbentriba, mida saab kasutada väga 
erinevatel juhtudel kõiksuguste vedelike kokkukorjamiseks või 
laialivalgumise piiramiseks. 

Tänu oma suurepärastele absorbeerivatele omadustele sobib TASKI Zorba 
ideaalselt jaekaubandusse külmikute alla kokku korjama tekkivat 
kondentsvett, välistades seeläbi libastumise ning õnnetuse ohtu.  Sellel on 
nüüd ka patenteeritud punane riba, mis tuleb nähtavale kui riba on täis 
ning vajab väljavahetamist. TASKI Zorba leak lizard on kujundatud 
hoiatavaks seega toimib see ka vastavalt ning hoiab ära õnnetusi suurema 
kasutusega kohtades.  
Tänu lihtsale kastamisele on TASKI Zorba leak lizard suurepärane lahendus 
kaitsmaks pindasid vahaeemaldamise ning vahatamise ajal, samuti 
akende pesemisel. Samuti aitab välistada puhastusaine sattumist basseini 
selle ümbruse pesemise ajal. Samuti on seda riba võimalik kasutada 
köökides, pesuruumides ning tervishoiuasutustes. TASKI Zorba on ka 
oliliselt esteetilisem ja tõhusam vahend võrreldes paberkäterätikute või 
erinevate moppide-lappide kasutamisega. 

Peamised eelised 
• Lihtne lahendus 
• Parim ohutus ja efektiivsus 
• Suurepärane imamisvõime – kuni 2 L 
• Lai kasutusala 

Väärtused 
• Lihtnek asuta  da – ei vaja juhendamist 
• Vähendab libisemise-kukkumise ohtu 
• Hoiatav märgistus 
• Kiire toime Kasutusalad 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 



TASKI® Zorba leak lizard 
Kasutamine 
• Augusta ning eemalda perforeeringutest käepide ning auk toote kättesaamiseks. 
• Tõmba pakendist vajalik kogus toodet ning katkesta perforeeringust. 
• Aseta riba vedeliku keskele või kohta, kuhu tahad luua piiri takistamaks vedelikul edasi valguda. 
• Eemalda riba kui punane riba on nähtaval või töö on lõpetatud. 

Sobilik mitmeks otstarbeks, näiteks: 
Külmikute alla/ette / Vaha eemaldamise puhul ala eraldamiseks / Köögi põranda süvapuhastamisel ala piiramiseks / 
Pesuruumide põrandate süvapuhastamisel ala piiramiseks / Klaasipesu puhul vett kartvate pindade kaitsmisel / Basseinide 
ümbruse pesemisel basseinivee kaitsmisel / Haiglates erinevate vedelike kogumiseks ning alade piiramiseks. 

Pange tähele: 
• TASKI Zorba ei ole korduvkasutatav 
• TASKI Zorba on mõeldud vedelike absorbeerimiseks 
• Säilitada pakendit kuivas kohas 

 

 Tehniline info      

Sisu 1 karbis on 30 meetrit toodet Riba sisu Super absorbent polümeer 

Karbi kaal   0.82 kg  Riba ümbris Kudumata kangas (100% 
polypropylene 

Mõõdud 30 cm x 29.5 cm x 13 cm  Imamisvõime 2 L riba kohta (1 riba = 60 cm) 

Riba laius  12 cm    

Pakendi info 

    

Toode  Värv Pakendi suurus Toote kood 

TASKI Zorba leak lizard 1 pc W1 Must/Kollane 1 karp = 50 x 60cm riba  7523269 

AS Ebeta
Leiva 2, 12618 Tallinn

Telefon 650 6262 myyk@puhastajakaubamaja.ee
www.puhastajakaubamaja.ee


