
≠ hygiënische 
toiletgel

HG "hygiënische toiletgel" 
is een krachtige reinigings- 
en ontkalkingsgel voor 
het regelmatig reinigen 
van het toilet. De speciale 
samenstelling van dit 
product verwijdert zowel 
vuil als kalkaanslag en zorgt 
daarnaast voor een  glanzend 
resultaat en een heerlijke, 
langdurig frisse geur.

Gebruiksaanwijzing: Druk de 
zijvlakken van de dop in en draai 
tegelijkertijd de dop open. Spuit 
vervolgens de HG "hygiënische 
toiletgel" in een vloeiende 
 beweging onder de rand van de 
toiletpot. Laat de gel minimaal 
10 minuten inwerken en borstel 
daarna de toiletpot goed schoon 
met een toiletborstel. Spoel tot 
slot het toilet door.

Attentie: Fles rechtop 
vervoeren en bewaren.
Voorkom contact met marmer 
en andere kalkhoudende onder
gronden. HG "hygiënische 
toiletgel" is ook bijzonder 
geschikt voor gebruik bij septic 
tanks. Voor probleemvervuiling, 
zoals hardnekkige kalkaanslag 
of urinesteen, wordt HG "super 
kracht toiletreiniger" aan
bevolen. Voor het dagelijks 
snel en hygiënisch reinigen van 
alles in de toiletruimte, zoals 
de toiletbril, de buitenkant 
van de toiletpot, de stortbak, 
het fonteintje, de kraan of 
zelfs de deurkruk, wordt 
HG  "hygiënische toiletruimte 
 alledag spray" aanbevolen. 

Gegevensblad medisch  
personeel is op te  vra gen via 
036 54 94 777 

Consumenten informatieblad 
is te verkrijgen op  
www.HG.eu
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bevat o.a.:
niet ionogene 
oppervlakteactieve 
stoffen, anionoge 
oppervlakteactie
ve stoffen, NTA 
(nitrilotrisazijnzuur) 
en de zouten 
daarvan

< 5%

conserveringsmiddelen: 
Benzisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, 
2bromo2nitropropane 
1,3diol; parfums
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GEVAAR H318- Ver
oorzaakt ernstig 
oogletsel. P101- Bij 
het inwinnen van 
medisch advies, de 
verpakking of het 
etiket ter beschikking 
houden. P102- Bui
ten het bereik van 
kinderen houden. 
P280- Draag oogbe
scherming. P305+ 
P351+P338- BIJ 
CONTACT MET DE 
OGEN: voorzich
tig afspoelen met 
water gedurende 
een aantal minu
ten; contactlenzen 
verwijderen, indien 
mogeli jk; bl i jven 
spoelen.  Bevat: 
sodium 2(2dode
cyloxyethoxy)ethyl 
sulphate EINECS: 
2214160.

HG International b.v. 
Damsluisweg 70 
1332 EJ Almere 
Tel.: 0365494700 
www.HG.eu
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