
≠ zweet- en deodorantvlekken verwijderaar

250 ml

Zweet en deodorant kunnen hardnekkige gele vlekken geven in textiel. 
Deze vlekken zijn met gewone wasmiddelen of vlekverwijderaars niet 
te verwijderen. HG "zweet- en deodorantvlekken verwijderaar" is 
dé effectieve voorbehandeling voor het verwijderen van dergelijke 
vlekken en is geschikt voor zowel wit als gekleurd textiel. Gebruik 
van dit product voor elke wasbeurt voorkomt ook dit soort vlekken.

Gebruiksaanwijzing: De nippel op de voorzijde een kwartslag draaien. 
Spray een ruime hoeveelheid van de vloeistof op de vlekken en laat dit 
30 minuten inwerken. Voorkom hierbij dat de vloeistof  indroogt door 
eventueel extra in te sprayen. Voorkom tevens dat de vloeistof in contact 
kan komen met andere materialen of oppervlakken, want dit kan schade 
en/of vlekken tot gevolg hebben. Doe het behandelde textiel vervolgens 
in de wasmachine en was zoals gebruikelijk met een aanbevolen dosering 
hoofdwasmiddel bij max 60°C. Volg echter altijd het wasvoorschrift van het 
textiel. Zo nodig de behandeling herhalen. Na gebruik de nippel weer een 
kwartslag draaien (OFF). Tip: Voor textiel wat na het wassen snel weer naar 
zweet gaat ruiken, adviseren wij het gebruik van HG "wasmiddeltoevoeging 
tegen nare geurtjes in sportkleding".

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Alleen gebruiken op 
kleurecht textiel, bij twijfel het product eerst testen op een onopvallende 
plek. Vermijd direct contact met metalen elementen (ritsen, knopen). 
Eventueel, bijvoorbeeld bij dikkere stof, het textiel aan beide zijden 
insprayen voor een intensievere werking. Voor zeer donkere vlekken die 
langdurig in het textiel zitten, kan het nodig zijn het textiel aan beide 
zijden in te sprayen en vervolgens stof op stof te wrijven. Draag hierbij 
huishoudhandschoenen. Blijf deze handeling herhalen totdat de vlek 
weg is of niet meer afneemt. Voorkom hierbij dat de vloeistof indroogt 
door eventueel extra in te sprayen. Vervolgens 30 minuten laten inwerken 
(zonder de vloeistof te laten indrogen door extra in te sprayen) en wassen 
zoals gebruikelijk. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen 
via 036 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op  
www.HG.eu

WAARSCHUWING H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpak-

king of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten 
het bereik van kinderen houden. P264- Na het wer-

ken met dit product de handen grondig wassen. 
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedu-

rende een aantal minuten; contactlenzen verwij-
deren, indien mogelijk; blijven spoelen.

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