
HG "alle nare geurtjes weg" is 
speciaal ontwikkeld om onaange-
name geurtjes op een biologische 
manier te verwijderen. Maskeert 
niet, maar neemt de stankbron 
weg door middel van natuurlijke 
enzymen en microben. Het verwij-
dert o.a. geuren veroorzaakt door 
urine, uitwerpselen, braaksel, 
huisdieren, nicotine, fruit, groente 
en vele andere bronnen. 

Gebruiksaanwijzing:
Vervuiling eerst verwijderen (bv. bij 
overgeven eerst braaksel verwijderen, 
bij een stinkende vuilnisbak deze eerst 
legen).
1.   De nippel op de voorzijde een 

kwartslag draaien. 
2.   Het te reinigen oppervlak ruim 

insprayen met HG "alle nare geur-
tjes weg". Het is belangrijk dat het 
product op de 'stankbron' aange-
bracht wordt om de stank geheel te 
verwijderen.

3.  Stankbron verdwijnt afhankelijk van 
de poreusiteit tussen de 20  minu-
ten en enige uren. Niet poreuze 
ondergronden 20 mi nuten. Sterk 
poreuze ondergronden enige uren.

4.  De geur is verdwenen wanneer het 
behan delde oppervlak droog is. Bij 
niet voldoende resultaat behande-
ling herhalen.

5.   Na gebruik de nippel weer een 
kwartslag draaien (OFF).

Attentie: Fles rechtop vervoeren en 
bewaren. Vorstvrij bewaren. Tapijt en/
of karpetten vooraf op een onopval-
lende plaats op kleurechtheid testen. 
Niet toepassen op etens- en drink- 
waren. P101- Bij het inwinnen van 
medisch advies, de verpakking of 
het etiket ter beschikking houden. 
P102- Buiten het bereik van kinde-
ren houden. 

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

Consumenten informatieblad is te 
verkrijgen op www.HG.eu
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