
≠ hygiënische 
stoomcabine reiniger

HG "hygiënische stoomcabine reiniger" is 
een gebruiksklaar product, speciaal voor 
het snel hygiënisch en veilig reinigen van 
uw stoomcabine. Dit product verwijdert 
niet alleen eenvoudig kalk, maar ook 
andere aanslag zoals zeepresten en (huid)
vetten. De unieke samenstelling van dit 
product combineert niet alleen kracht 
met snelheid maar ook met veiligheid 
voor de materialen in uw stoomcabine 
en kan daarom veilig gebruikt worden op 
kunststof, chroom, tegels, roestvrijstaal 
en glas. Insprayen, even in laten trekken, 
afspoelen en klaar.

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 het te reinigen oppervlak 
egaal in en laat het product even inwerken. 
Vervolgens afspoelen of afnemen met een 
schone, vochtige doek. Bij sterkere vervuiling 
tot maximaal 5 minuten laten inwerken, 
voorkom hierbij dat het product indroogt. 
Desgewenst de behandeling herhalen. 
Regelmatig reinigen met dit product voorkomt 
de opbouw van kalk en vuil en zorgt er voor 
dat uw stoom-cabine er altijd stralend uit ziet. 
Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug 
draaien (blokkeerstand).

Attentie: Fles rechtop vervoeren en 
bewaren. Niet toepassen op marmer, 
andere kalkhoudende natuursteensoorten 
of andere niet zuurbestendige materialen. 
Het mengsel bestaat voor 2,24% 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

Biologisch afbreekbaar volgens norm 
648/2004/EG

≠ hygiënische 
stoomcabine reiniger

GEVAAR H314- 
Veroorzaakt ernstige 
brandwonden en ooglet-
sel. 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 
onmiddellijk uittrek-
ken — huid met water 
a fspoe len/a fdouchen. 
P305+P351+P338- BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een 
aantal minuten; contact-
lenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. 
P310- Onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM of een 
arts raadplegen. Bevat: 
L-(+)-lactic acid EINECS: 
201-196-2; ALCOHOLS, 
C9-11 ETHOXYLATED, 
CAS: 68439-46-3.
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bevat o.a.:
niet ionogene oppervlakteactieve 
stoffen < 5%
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