
≠ afvoerstank 
verwijderaar

Afvoeren kunnen gaan stinken 
doordat vervuiling zich afzet tegen de 
wand. HG "afvoerstank verwijderaar" 
verwijdert de vervuiling die deze 
stank veroorzaakt grondig, waardoor 
de afvoer weer fris ruikt. 1 flacon is 
goed voor 10 behandelingen.

Gebruiksaanwijzing: Spoel de afvoer 
eerst door met heet water. Doseer 
vervolgens 50 gr (5 dopjes) korrels direct 
in de afvoer. Laat dit een half uur inwerken 
en spoel vervolgens grondig na met ruim 
heet water.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en 
bewaren. Spoel eventuele restjes op het 
afvoerrooster of in de spoel- of wasbak 
direct weg met heet water. Gebruik 
hierbij niet teveel water, want dan wordt 
het product uit de sifon gespoeld en is 
de werking minder goed. Indien product 
wordt gemorst dit direct verwijderen 
met ruim water. Als de vaatwasser 
aangesloten is op de afvoer van de 
keuken, wordt geadviseerd dit product 
niet te gebruiken als de vaatwasser in 
gebruik is of kort voordat deze gebruikt 
gaat worden. Dit kan de werking namelijk 
negatief beïnvloeden doordat de korrels 
dan vroegtijdig worden weggespoeld.

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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bevat o.a.:
zuurstofbleekmiddel > 30%
Parfum: Limonene
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GEVAAR H272- Kan brand 
bevorderen; oxiderend. 
H302- Schadelijk bij inslik-
ken. H314- Veroorzaakt 
ernstige brandwonden en 
oogletsel.  P101- Bij het 
inwinnen van medisch 
advies, de verpakking of 
het etiket ter beschikking 
houden. P102- Buiten het 
bereik van kinderen houden. 
P210- Verwijderd houden 
van warmte/vonken/open 
vuur/hete oppervlakken. — 
Niet roken. P280- Draag 
beschermende handschoe-
nen en oogbescherming. 
P303+P361+P353- BIJ 
CONTACT MET DE HUID 
(of het haar): verontreinigde 
kleding onmiddellijk uit-
trekken — huid met water 
a f s p o e l e n / a f d o u c h e n . 
P305+P351+P338- BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aan-
tal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. Bevat Natri-
umpercabonaat EINECS: 
239-707-6 en natriumhy-
droxide EINECS: 215-185-5.
HG International b.v.   
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Biologisch afbreekbaar volgens norm 
648/2004/EG

500 g 500 g

•  zelfwerkend, in 
30 minuten stankvrij

•  zelfwerkend, in 
30 minuten stankvrij

• reinigt en ontgeurt
• voor 10 behandelingen

• reinigt en ontgeurt
• voor 10 behandelingen
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