
 
 

 
 

Tapi Extract 
Tekstiilpindade puhastusaine 

 
 
 
 
 

Puhastusaine tekstiilpindade puhastamiseks survepesumasinaga. Toode 
sisaldab O.N.T -tehnoloogiat. 

 
Põhiomadused 

 Pesulahusel neutraalne pH 
 Efektiivne 
 Võib kasutada ka õrnadel tekstiilpindadel 
 Toode sisaldab uudset O.N.T -tehnoloogiat, mis eemaldab ebameeldiva 

lõhna 
 Madalavahuline 

 
Eelised 

 Eemaldab efektiivselt rasvase, õlise ja veeslahustuva mustuse 
 Sobib nii vaipade kui kardinatekstiilide puhastamiseks 
 Sobib veeslahustuvate plekkide eemaldamiseks loputusmeetodil 

 
Kasutusjuhised 
Doseerimine: 
0,5 – 1 liiter / 10 liitrisse vette; pesuainelahuse peale kandmine pihustamise teel 
2 dl / 10 liitrisse vette; pindade pesu ja vees lahustuvate plekkide eemaldamine 
Kasutamine: 
Enne pesu Tapi Extractiga tuleb puhastatavad pinnad tolmuimejaga 
puhastada. 
Pesuainelahuse levitamine pihustamise teel: 
Doseeri puhastusaine otse vaibapesumasina veepaaki. Pihusta pesulahus 
puhastatavale pinnale, samal ajal töödelda pinda puhastusmasinaga, 
samaaegselt käsitleda kõige rohkem 40 - 50 m2 suurust pindala, lase ainel 
mõjuda umbes 10 min. Ära lase pinnal kuivada. Loputa, samaaegselt ima 
töödeldud pind kuivaks. Vajadusel kasuta Tapi Defoami- vahuärastajat. Lõpp 
viimistluseks harja niiske tekstiilkanga kiud ühesuunaliseks. 
Vaiba märgpesu: 
Doseerida puhastusaine vaibapesumasina puhtaveepaaki. Pese pind masinaga, 
ima samaaegselt töödeldud pind kuivaks. Loputa pind ja samaaegselt ima 
töödeldav ala kuivaks. Sulge vesi ja ima lõpuks vaiba pind võimalikult kuivaks. 
Lõpp viimistluseks harja niiske tekstiilkanga kiud ühesuunaliseks. 
Plekieemaldus kasutades survepesumasinat: 
Tolmuimejaga puhastada töödeldav pind. Niisutada puhastatavat pinda ja plekki 
veega. Pritsida pesulahust plekile ja selle ümber ning lasta ainel mõjuda. Loputa 
pinda puhtaveega, määrdunud puhastusvesi eemaldada vettimeva 
tolmuimejaga ja kuivatada pind. 
NB! 
Enne kasutamist kontrollida materjali värvivastupidavust ja kokkusobivust 
tootega. Mitte möbleerida tuba ennem vaiba täielikku kuivamist. Mööbli jalad 
katta plastiku või alumiiniumfooliumiga (takistab rooste tekkimist või värvitud 
pindade kahjustamist). Vaibapuhastus survepesumasinaga sobib ainult 
sellistele seinast seina vaipadele, mis on liimitud põrandale vett taluva liimiga. 
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Tapi Extract 
 
Tehnilised andmed 
Välimus: 

 
 
 

kollakas vedelik 
Suhteline tihedus [20°C]: 1,00 
pH, lahjendamata: 6,8 - 7,3 
pH, pesulahus: 7 

Ülaltoodud andmed on tüüpilised suurused. Tegemist ei ole spetsifikatsiooniga 

Koostis: 
Mitteioonseid tensiide: 5 - 15 % 
Anioonseid tensiide < 5 % 
Säilitusainet (benzisothiazolinone) 
Lõhnainet 

 
Ohutu käitlemine ja säilitamine 
Soovitav on kasutada doseerimisanumaid. 
Peale kasutamist loputa ja kuivata käed. 
Soovitav on kasutada kaitsekindaid ja niisutavaid kreeme. Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja 
kahjutustamise kohta on eraldi välja toodud tooteohutuskaardil. 
Ainult professionaalseks kasutamiseks. 
Säilitada originaalpakendis, kaitsta suurte temperatuuri muutuste eest 

 
Keskkonnainformatsioon 
Plastpakendid ja -etiketid sobivad taas- või energiakasutuseks. Konteinerid ja vaadid võib tagastada 
korduskasutuseks. Kartongpakend on taaskasutatavast materjalist, valmistatud valgendamata kiududest ja 
sisaldab suures osas ümbertöödeldud kiude. Kasutatud toorainetest ja keskkondapuutuvatest detailidest saab 
lisainformatsiooni JohnsonDiversey Keskkonnapõhimõtteid tutvustavast esitlusest. 

 
Kasutatavad pakendi suurused 

 

Tootekood Pakendi suurus Pakendi tüüp 
7513207 2 x 5 l Kanister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS Ebeta
Leiva 2, 12618 Tallinn

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


