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Tijdens en na het gebruik van de whirlpool vindt 
in het interne systeem van uw whirlpool onge-
wenste bacteriegroei en het aankoeken van 
vervuiling door kalk, zeep, vet en olie plaats. 
In veel gevallen kan dit ook een onaangename 
geur veroorzaken.
HG "hygiënische whirlpool reiniger" is ontwik-
keld op basis van natuurlijke grondstoffen zoals 
melkzuur en Australische theeboomolie en 
reinigt de whirlpool hygiënisch en veilig zonder 
gevaar voor het interne systeem of het milieu. 
Aangekoekte vervuiling en aanwezige stank-
bronnen worden op natuurlijke wijze effectief 
verwijderd. Regelmatig gebruik van dit product 
verlengt dan ook de levensduur van de whirl-
pool.

Gebruiksaanwijzing: 
Voor whirlpools met een intern (semi-)automatisch 
reinigings systeem:
1.  Vul het interne reinigingssysteem met de 

HG "hygiënische whirlpool reiniger".
2.  Volg uitsluitend de gebruiksaanwijzing van uw 

whirlpool.
Voor whirlpools zonder intern reinigingssysteem: 
1.  Vul uw whirlpool met warm water tot 5 cm boven 

de hoogste openingen van de water- of lucht-
jets.

2.  Doseer 50 ml – 75 ml HG "hygiënische whirlpool 
reiniger" direct in het bad.

3.  Stel alle systemen in werking en laat deze  
gedurende 15 minuten werken.

4.    Het bad laten leeglopen en alleen even naspoe-
len met schoon water. De behandeling herhalen 
met schoon water is niet nodig. Om op bouw van 
vervuiling te voorkomen adviseren wij u om, af-
hankelijk van het gebruik van uw whirlpool, deze 
één keer in de 2 à 3 weken te reinigen.

Verbruik: 50 ml-75 ml per reiniging.

Attentie: 
•   Fles rechtop vervoeren en bewaren.
•   Indien u de geur van HG "hygiënische whirlpool 

reiniger" uit het systeem wilt verwijderen dan 
dient u de behandeling met schoon water te 
herhalen. 

•  Heeft uw whirlpool al gedurende langere tijd 
geen reinigingsbeurt meer ondergaan doseer 
dan éénmalig 250 ml.

•  Voorkom contact van zowel puur product 
als het badwater met kalkhoudende en 
niet-zuurbestendige oppervlakken zoals  
bijvoorbeeld marmer.

•  Vorstvrij 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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GEVAAR H315- Veroorzaakt 
huidirr itatie. H318- 
Veroorzaakt ernstig 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 oogbescherming. 
P302+P352- BIJ CONTACT 
MET DE HUID: met veel 
water en zeep wassen. 
P305+P351+P338- BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. Bevat: L-(+)-
lactic acid EINECS: 201-
196-2
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bevat o.a.:
anionogene oppervlakte-
actieve stoffen 5-15%

niet ionogene 
oppervlakteactieve stoffen < 5%

parfums 
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