
Op een feestje, in een restaurant, bij de barbe
cue, maar ook door li chaamsgeur loopt kleding 
de kans om te gaan ruiken of zelfs te gaan  
stink en. Voor  kleding die in de wasmachine kan, 
is dat geen probleem, want die doet u gewoon in 
de wasmand. Alhoewel dit soms niet nodig lijkt, 
omdat het er niet vies uitziet. Maar voor kleding 
die naar de stomerij moet, is dat toch vervelen
der. Het ziet er nog schoon uit, maar het stinkt! 
Dit geldt natuurlijk ook voor  gordijnen, vitra
ges etc. en voor  voorwerpen die helemaal niet 
naar de stomerij kunnen, zoals  banken, stoelen, 
matrassen etc. HG "alle nare geurtjes weg uit 
textiel" maskeert de vieze geur niet, maar lost 
de stankmoleculen op. Met de spuitbus (die een 
zeer fijne nevel verspreidt) sprayt u het textiel 
in, dat dan na 20 minuten geheel is  ontgeurd. 
Dat spaart een hoop stomerij   kosten uit! HG "alle 
nare geurtjes weg uit textiel" werkt op basis van 
natuurlijke plantenextracten. 

Gebruiksaanwijzing:
1.  HG "alle nare geurtjes weg uit textiel" in ruime 

mate op het weefsel sprayen op een afstand van 
ca. 30 cm.

2.  Na 15 tot 20 minuten is uw textiel weer fris en 
vrij van geur.

3.  Bij zeer hardnekkige geurtjes even tueel de behan-
deling herhalen.

Attentie: Ter voorkoming van roestvorming de 
bus op een droge plaats bewaren. Roestvorming 
kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. 
Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan 
wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afval-
verzamelpunt. Vorstvrij bewaren. 

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

Consumenten informatieblad is te  verkrijgen op 
www.HG.eu

≠ alle nare geurtjes weg uit 
textiel

≠ alle nare  
luchtjes weg

Neutraliseert de meeste 
nare geurtjes, bijv. van 

frituren, koken,  
roken e.d., snel,  

veilig en effectief. 

andere ≠ oplossingen  
voor nare geurtjes

≠ alle nare  
geurtjes weg

Speciaal ontwikkeld 
om nare geuren op 

biologische wijze 
van objecten en 
oppervlakken te 

verwijderen. 
Verwijdert de geur van 

urine, uitwerpselen, 
braaksel van 

huisdieren, nicotine en 
andere bronnen van 

nare geuren. Maskeert 
de geur niet, maar 
verwijdert de bron.

alle nare  
geurtjes weg  

uit textiel

650400 ml

stoffering

bevat o.a.:
anionogene oppervlakteactieve 
stoffen, niet ionogene  
oppervlakteactieve stoffen

< 5%

parfums: butylphenyl methylpropional, 
hexyl cinnamal, benzyl salicylate

• veilig voor alle textiel
•  natuurlijk zuiverings

proces op basis van 
planten extracten

•  aërosol op luchtdruk,  
dus zonder drijfgas
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WAARSCHUWING H229 Houder onder druk: kan open 
barsten bij verhitting. P101 Bij het inwinnen van medisch 
advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden 
van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren 
of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan 
temperaturen boven 50°C/ 122°F. 
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