
Tapi 101

Limpa carpetes e tapetes. Alto nível de espuma
Finalidade de Uso
Taski Tapi 101 é um detergente específico para a limpeza de tapetes, carpetes e revestimentos 
estofados de móveis. Produz uma espuma densa e estável, que evita o encharcamento das 
fibras e suspende a sujidade acumulada, facilitando a remoção por aspiração. Não ataca as 
fibras. Mantém as cores originais dos tecidos.

Características / Benefícios
• Detergente especíco para a limpeza de tapetes, carpetes e revestimentos estofados de 

móveis;
• As soluções de Taski Tapi 101 não atacam as bras e não produzem resíduos pegajosos;
• Taski Tapi 101 produz uma espuma densa e estável, que evita o encharcamento da 

superfície e suspende a sujidade acumulada, facilitando a remoção da solução através 
da aspiração;

• A aplicação de Taski Tapi 101 não altera as cores originais das superfícies.

Modo de Usar 
Preparar solução de Taski Tapi 101 (1:30 a 1:60 – uma parte de produto para 30 a 60 partes 
de água) e aplicar conforme procedimento adequado. Remoção de manchas: espalhar a 
solução ao redor das manchas. Deixar agir por alguns minutos e recolher, enxaguando com 
água limpa e aspirando com aspirador de líquidos rápida e simultaneamente. Lavagem de 
tapetes e carpetes com enceradeira Taski Ergodisc 165 e gerador de espuma ou similar: 
aplicar a solução através do gerador de espuma, realizando movimentos circulares com a 
enceradeira. Escovar toda a superfície do tapete/carpete, levantando as fibras para facilitar 
a secagem. Aguardar a secagem completa e aspirar o resíduo com aspirador de pó.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor                                                  Incolor a amarelado
pH (puro) a 25oC 6,8 – 7,2
Nível de espuma Alto

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser 
considerados como especificação.

Composição 
Lauril Sulfato de Sódio, Fragrância, Conservante, Solubilizantes e Água.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas 
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses, a partir da data de fabricação.
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