
≠ hygiënische 
toiletruimte alledag spray 

HG "hygiënische toiletruimte 
 alledag spray" is een fris 
ruikende en snel drogende 
sprayreiniger voor het snel 
en gemakkelijk dagelijks 
hygiënisch reinigen van alles 
in de toiletruimte, zoals de 
toiletbril, de buitenkant van 
de toiletpot, de stortbak, 
het fonteintje, de kraan 
en zelfs de deurkruk. De 
speciale samenstelling van 
HG  "hygiënische toiletruimte 
alledag spray" zorgt voor een 
maximaal hygiënisch resultaat.

Gebruiksaanwijzing: De nippel op 
de voorzijde een kwartslag draaien. 
HG  "hygiënische toiletruimte  
alledag spray" direct op het te  
reinigen oppervlak sprayen en 
kort laten inwerken. Vervolgens 
het oppervlak afnemen met toilet
papier of een schone, droge doek. 
Na gebruik de nippel weer een 
kwartslag draaien (OFF). Voor de  
regelmatige reiniging van de toi
letpot wordt HG  "hygiënische 
toiletgel" aanbevolen. Voor pro
bleemvervuiling, zoals hardnek
kige kalkaanslag of urinesteen kan 
het beste HG "super kracht toilet
reiniger" worden gebruikt. 

Fles rechtop vervoeren en 
bewaren. 

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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W A A R S C H U W I N G 
H226- Ontvlambare 
vloeistof en damp. 
H319- Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. 
P101- Bij het inwinnen 
van medisch advies, de 
verpakking of het etiket 
ter beschikking hou
den. P102- Buiten het 
bereik van kinderen hou
den. P210- Verwijderd 
houden van warmte/
vonken/open vuur/hete 
oppervlakken. — Niet 
roken. P233- In goed 
gesloten verpakking 
bewaren. P264- Na het 
werken met dit product 
de handen grondig was
sen. P305+P351+P338- 
BIJ CONTACT MET 
DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water 
gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoe
len.

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

voor alles op of 
 rondom het toilet, 
van toiletbril tot 

deurkruk

voor alles op of 
 rondom het toilet, 
van toiletbril tot 

deurkruk

bevat o.a.:
niet ionogene opper
vlakteactieve stoffen < 5%

parfums

Biologisch afbreekbaar 
volgens norm 648/2004/EG

0532000105000.indd   1 14-04-16   11:29


