
≠ bekleding reiniger
HG "bekleding reiniger" is speciaal 
ontwikkeld voor het reinigen van 
stoffen bekleding in de auto, boot 
of cara van.

Gebruiksaanwijzing: 
De nippel op de voorzijde een 
kwartslag draaien. Het te rei ni
gen oppervlak besproeien en met 
een scho ne, absorberende doek, 
liefst badstof of keuken pa pier, het 
vuil opnemen en droog wrijven. Bij 
ster ke vervuiling na het sproeien het 
oppervlak met een zacht borsteltje 
bewerken, daarna enige minuten 
laten inwerken en dan pas droog 
wrijven. Bij hardnekkige ver vuiling 
kan deze behandeling zonder enig 
risico meer dere keren herhaald 
worden. Na gebruik de nippel weer 
een kwartslag draaien (OFF).

Attentie: 
Fles rechtop vervoeren en 
bewaren. HG "bekleding reiniger" 
is uitsluitend geschikt voor stoffen 
bekleding. Test in alle gevallen de 
kleurechtheid van de bekleding: wrijf 
een met HG  "bekleding reiniger" 
bevochtigde doek over de bekleding 
op een onopvallende plaats. Vorstvrij 
bewaren. Het mengsel bestaat voor 
1,19% 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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bevat o.a.:
anionogene oppervlakteactieve 
stoffen < 5%

conserveringsmiddelen: 
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone; 
parfums
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W A A R S C H U W I N G 
H319- Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. 
P101- Bij het inwinnen 
van medisch advies, de 
verpakking of het etiket 
ter beschikking houden. 
P102- Buiten het bereik 
van kinderen houden. 
P264- Na het werken 
met dit product de 
handen grondig wassen. 
P 3 0 5 + P 3 5 1 + P 3 3 8 - 
BIJ CONTACT MET 
DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water 
gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen.

HG International b.v. 
Damsluisweg 70 
1332 EJ Almere 
Tel.: 0365494700 
www.HG.eu
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