
≠ strijkspray
Strijken wordt een plezier met 
HG  "strijkspray". Want hiermee 
strijkt u zelfs de meest kreukelige 
tex tiel soorten, zoals zijde, linnen en 
viscose  glad der dan ooit tevoren. 
En niet alleen op na tuurlijke maar 
ook op syn the ti sche  textiel soorten 
wordt een per fect glad resultaat 
ver kre gen. Daarnaast heeft het een 
frisse geur en kunt u boven dien op 
een lagere tempe ratuur strijken. 
Hierdoor gaat het textiel langer 
mee, zal het stroomverbruik lager 
zijn en wordt de on der kant van de 
strijkbout niet vuil.

Gebruiksaanwijzing: De nippel op 
de voorzijde een kwartslag draaien. 
Volgens de aard van het strijkgoed het 
strijkijzer op de juiste temperatuur in stel
len. HG "strijkspray" licht schudden, de 
flacon iets schuin houden en vanaf circa 
20  cm afstand het textiel besproeien. 
Het textiel licht bevochtigen (zijde en 
wol slechts heel licht bevochtigen). 
Hierna het was goed direct strijken tot 
een goed resul taat is bereikt. Hard 
nekkige kreuken en vouwen twee keer 
behandelen. Na gebruik de nippel weer 
een kwartslag draaien (OFF). 

Attentie: Fles rechtop vervoeren en 
bewaren. Vorstvrij bewaren. P101- Bij 
het inwinnen van medisch advies, de 
verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. P102- Buiten het bereik van 
kinderen houden. 

Gegevensblad medisch personeel is 
op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 

Consumenten informatieblad is te 
verkrijgen op www.HG.eu 

strijkspray strijkspray

maakt strijkgoed soepel, 
zacht en veerkrachtig

maakt strijkgoed soepel, 
zacht en veerkrachtig

voor alle textielsoorten, 
dus ook voor zijde

voor alle textielsoorten, 
dus ook voor zijde

500 ml 500 ml
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bevat o.a.:
kationogene 
oppervlakte
actieve stoffen

< 5%

conserveringsmiddelen: 
Benzisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, 
Iodopropynyl butyl
carbamate , 2bromo
2nitropropane1,3diol; 
parfums

Voor 
strijken met 
versteviging 
bevelen wij 
HG "strijk
spray met 
versteviger" 
aan.

Gebruik 
HG "strijk
boutreiniger" 
om hardnek
kige aanslag 
eenvoudig, 
snel en veilig 
te verwijde
ren. Geschikt 
voor elke 
strijkboutzool.
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