
Voetbal-, tennis-, jogging- en andere sportschoenen worden  telkens weer vochtig door het transpireren 
van de voeten. Na gebruik van de schoenen droogt het transpiratievocht op maar blijft het zgn boterzuur, 
dat door het lichaam wordt afgescheiden tijdens het transpireren, achter. Dit boterzuur produceert conti-
nue stankmoleculen, die vooral actief zijn als de schoenen gedragen worden en dus warm en vochtig zijn. 
Daardoor gaan de schoenen, iedere keer als ze gedragen worden, steeds erger stinken. HG "wasmiddel 
tegen stinkende sportschoenen" verwijdert dit boterzuur effectief en neemt zo de stankbron weg. De 
schoenen gaan hierdoor weer heerlijk fris ruiken. En dankzij de speciaal hiervoor ontwikkelde HG waszak 
voor schoenen kunnen de schoenen nu heel eenvoudig in wasmachine en droger. De speciale constructie 
van de waszak zorgt er namelijk voor dat de schoenen niet gaan "bonken" (ook niet tijdens het centrifuge-
ren!) en voorkomt hiermee slijtage of schade aan de schoenen en trommel. 

Gebruiksaanwijzing: Voeg circa 250 gram (de helft van de pot) HG "wasmiddel tegen  stinkende 
sportschoenen" toe aan hoofdwasmiddelbakje. Plaats de schoenen bij voorkeur in de speciale 
HG "waszak voor schoenen" en doe deze in de wasmachine. Stel het hoofdwasprogramma van uw machine in op 
60°C en kies voor een normale centrifugeersnelheid. Kies tevens, indien mogelijk, ook voor toevoeging van extra 
water tijdens het wassen/spoelen. Na het wassen kunt u de  schoenen in de HG "waszak" laten zitten en deze 
drogen in de droogtrommel. Stel de droger indien mogelijk in op een vast tijdprogramma van tenminste 1 uur, 
omdat bij een automatisch programma de schoenen mogelijk niet droog genoeg worden. De schoenen kunnen 
uiteraard ook gewoon gedroogd worden.

Verbruik: 250 gram per wasbeurt.
Attentie: Pot rechtop vervoeren en bewaren. Niet geschikt voor sneakers en lederen of suède sportschoenen. 
Geadviseerd wordt om de sportschoenen vooraf te testen op kleurechtheid. Als geen gebruik wordt gemaakt van 
de  speciale HG "waszak voor schoenen" kunnen de schoenen in de 
wasmachine of droogtrommel gaan bonken, waardoor uw schoenen  
versneld  kunnen  slijten. De speciale constructie van de HG "waszak" 
beschermt zowel de machine als uw schoenen en is los  verkrijgbaar 
in de winkel. •  Gegevensblad medisch  personeel is op te vragen 
via 036 54 94 777  • Consumenten informatieblad is te  verkrijgen op  
www.HG.eu
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GEVAAR H272- Kan brand bevorderen; oxiderend. H302- Schadelijk 
bij inslikken. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. P101- Bij het inwin-

nen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Ver-

wijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open 
vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280- Draag 
oogbescherming. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET 

DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blij-

ven spoelen. P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een 
arts raadplegen. Bevat: Natriumpercarbonaat EINECS:239-707-6 

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, 
Tel.: 036-5494700 www.HG.eu

bevat o.a.:
zuurstofbleekmiddelen > 30%
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, 
anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten < 5%

enzymen (protease, amylase)
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