
GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige brandwon-
den en oogletsel. P101- Bij het inwinnen van 
medisch advies, de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. P102- Buiten het bereik 
van kinderen houden. P280- Draag bescher-
mende handschoenen en oogbescherming. 
P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE 
HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmid-
dellijk uittrekken — huid met water afspoelen/
afdouchen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT 
MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of 
een arts raadplegen. Bevat: natrium hydroxide, 
EINECS; 215-185-5
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bevat o.a.:
anionogene oppervlakteactieve 
stoffen, niet ionogene oppervlakte-
actieve stoffen, fosfonaten

< 5%

0513700105000     1606

500 ml

≠ barbecuereiniger

barbecue
reiniger

Verwijdert aan- en ingebrand vet van 
(gas) barbecues.

Gebruiksaanwijzing: 
De nippel op de voorzijde indrukken en een 
kwartslag draaien. Indien u de fles eerder heeft 
gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de 
vloeistof zijn achtergebleven in de spuitopening 
waardoor deze bij hergebruik minder goed zou 
kunnen functioneren. Wij adviseren u derhalve om 
bij hergebruik de spuitopening altijd eerst goed 
door te spoelen met behulp van heet water uit 
de kraan, bijvoorbeeld via de ontluchtingsgaatjes 
aan de zijkant van het schuimpijpje. Spray de 
HG "barbecuereiniger" op het te reinigen oppervlak. 
Laat het product 3-5 minuten inwerken. Zo nodig 
boenen met een borstel of schuurspons. Spoel 
hierna de behandelde onderdelen met warm water 
schoon. Bij sterk vervuilde barbecueroosters de 
behandeling eventueel enige malen herhalen. Na 
gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien 
(blokkeerstand). 

Attentie: 
Fles rechtop vervoeren en bewaren. Niet toe 
te passen op onbehandeld aluminium. Gebruik 
geschikte handschoenen. Raadpleeg vooraf de 
gebruiksaanwijzing van uw barbecue. Het uitlopen 
van de vloeistof, op bijvoorbeeld kunststof of 
houten aanrechten vermijden, mocht dit toch 
gebeuren dan meteen reinigen met veel water. Een 
temperatuur hoger dan ± 30 °C kan in combinatie 
met HG "barbecuereiniger" aantasting van het 
oppervlak veroorzaken. Het mengsel bestaat voor 
2,0 % uit een of meer bestanddelen waarvan de 
toxiciteit niet bekend is. 

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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