
≠ waterdicht voor 100% synthetisch textiel
HG "waterdicht voor 100% synthetisch textiel" is speciaal ontwikkeld om 
polyamide, polyester, nylon en ander 100% synthetisch textiel water- en vuil-
afstotend te maken. Dit product is dan ook ideaal om ski- en regenkleding, 
maar bijvoorbeeld ook tuinmeubelhoezen, water- en vuilafstotend te maken. 
Bovendien is dit hoog geconcentreerde product zeer gemakkelijk in gebruik. 
De inhoud van deze flacon is voldoende voor maximaal 3 kg synthetisch 
textiel. 

Gebruiksaanwijzing voor de handwasmethode: 
1. Het te behandelen kledingstuk dient schoon en droog te zijn. 2. Vul een emmer, 
teil of wastafel met circa 6 liter handwarm water. 3. Meng de gehele inhoud 
van deze flacon met het water. 4. Dompel vervolgens het kledingstuk onder in 
deze oplossing en wentel het gedurende 15 minuten regelmatig om. 5. Daarna 
uitspoelen met koud water. 6. De werking van dit product wordt versterkt door 
warmte. Daarom bij voorkeur het textiel strijken voordat het helemaal droog is of 
drogen in een wasdroger. Raadpleeg echter wel eerst het wasvoorschrift van het 
textiel of dit is toegestaan. Anders laten drogen aan een waslijn. 

Gebruiksaanwijzing voor de wasmachine: 
1. De te behandelen kleding dient schoon en droog te zijn. 2. Het zeepbakje 
van de wasmachine dient geheel vrij te zijn van wasmiddelresten. Dus eventueel 
eerst schoonmaken. Wasmiddel breekt namelijk de werking van HG "waterdicht 
voor 100% synthetisch textiel" af. 3. Kies voor het bontwasprogramma (zonder 
voorwas) of indien het wasvoorschrift van het textiel dit adviseert het fijn- of 
wolwasprogramma (zonder voorwas). Voeg geen wasmiddel of wasverzachter 
toe. De temperatuur is afhankelijk van het wasvoorschrift van het textiel, 
maar mag maximaal 40ºC zijn. 4. Start de wasmachine en voeg na ongeveer 
15 seconden de gehele inhoud van deze flacon aan het stromende water toe via 
het zeepbakje. Wanneer deze 15 seconden niet wordt gewacht en het product te 
vroeg wordt toegevoegd, kan het direct in de wasmachineafvoer terecht komen 
omdat een wasmachine de eerste seconden van een nieuw programma eerst 
water afpompt. (Het product niet in een wasbol gebruiken.) 5. Het wasprogramma 
geheel afwerken.
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6. De werking van dit product wordt versterkt door warmte. Daarom bij 
voorkeur het textiel strijken voordat het geheel droog is of het textiel drogen in 
een wasdroger. Raadpleeg echter wel eerst het wasvoorschrift van het textiel of 
dit is toegestaan. Anders laten drogen aan een waslijn.  

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Indien het, met dit product, 
behandelde textiel weer wordt gewassen, neemt de bescherming af. Voor 
een optimale bescherming wordt daarom geadviseerd de behandeling 
met dit product dan te herhalen. Voor het waterdicht maken van gemengde 
textielsoorten (dit zijn textielsoorten gemaakt van deels natuurlijke materialen 
zoals bijvoorbeeld katoen en deels synthetisch materiaal zoals bijvoorbeeld 
polyamide of polyester) wordt HG "waterdicht voor katoen, linnen, wol en 
gemengde textielsoorten" geadviseerd. Voor zonneschermen, markiezen, (voor)
tenten, strandschermen, canvas (dek)zeilen, paviljoenen en partytenten wordt 
HG "waterdicht voor zonneschermen, dekzeilen en tenten" aanbevolen. 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

•  ideaal voor ski- en 
regenkleding
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