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ORIGINEELschuimspray

Andere probleem- 
oplossers van ≠

≠ vloeibare 
ontstopper

Door een unieke 
 samenstelling is dit 
 product gebruiks-
klaar. Heet water 
is dus niet nodig. 
Zonder spetteren of 
bruisen kunnen alle 
soorten afvoerleidin-
gen worden ontstopt. 
Eén scheutje in  
stinkende afvoer-
putjes is genoeg om 
onmiddellijk de stank 
te laten ver dwijnen. 

≠ super kracht 
toiletreiniger

De speciaal ontwik-
kelde formule van 
HG "super kracht 
toiletreiniger" verwij-
dert effectief allerlei 
probleemvervuilingen 
zoals hardnekkige  
kalkaanslag, urinesteen 
of andersoortige slecht 
verwijderbare aanslag 
aan de binnenzijde 
van de toiletpot, in 
de hals van het toilet 
of onzichtbaar onder 
de rand.

≠ schimmel-, 
vocht- & weerplek-
kenreiniger

Ze kunnen een 
doorn in het oog 
zijn, die vieze zwarte 
schimmel plekken. 
Vaak komen ze voor 
in siliconenvoegen, 
cement voegen of 
 stucwerk op voch-
tige plaatsen, zoals 
douche, badkamer, 
kelder,  garage e.d. 
HG "schim mel-, 
vocht- & weerplek-
kenreiniger" verwijdert 
deze plekken snel en 
 doeltreffend.

≠ kalkweg schuimspray
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verwijdert

kalk snel

voor

een stralend

resultaat

Sanitair staat dagelijks bloot aan kalkaanslag. Want waar 
water komt, is immers ook kalk. En deze kalk laat een doffe 
waas achter op bijvoorbeeld tegels douchecabines, kunststof 
baden, wastafels, kranen, aanrechtbladen en in het toilet. 
HG "kalkweg schuimspray" verwijdert deze kalkaanslag gron-
dig en snel. Een stralende glans is het resultaat. 

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. HG "kalkweg"  opspuiten 
en even laten inwerken. Daarna  afspoelen of afnemen met een 
vochtig doekje. Is de aanslag hardnekkiger, dan HG "kalkweg" 
 langer laten inwerken. Echter niet langer dan 5  minuten en niet 
laten indrogen. Desgewenst de behandeling herhalen. Na gebruik 
de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). 
Door  regelmatig schoon te maken met HG "kalkweg" wordt het 
opbouwen van een kalklaag  voorkomen en zien uw douche, wc 
en aanrecht er altijd stralend uit. 

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. HG "kalkweg" 
niet toepassen op kalkhoudende natuursteensoorten (zoals mar-
mer) en  niet- zuurbestendige oppervlakken. Voor geëmailleerde 
badkuipen HG "professionele kalkaanslag verwijderaar" 1:10 ver-
dund met water gebruiken. Tijdens gebruik 
goed ventileren. •  Gegevensblad medisch 
personeel is op te  vragen 
via 036 54 94 777 • Con-
sumenten  informatieblad 
is te verkrijgen op  
www.HG.eu

bevat o.a.:
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%
parfums: alpha isomethyl ionon, Butylphenyl Methylpropional

GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige brand-
wonden en oogletsel. P101- Bij het inwin-

nen van medisch advies, de verpakking 
of het etiket ter beschikking houden. 

P102- Buiten het bereik van kinderen 
houden. P280- Draag beschermende 
handschoenen en oogbescherming. 

P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de 
mond spoelen — GEEN braken opwek-

ken. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET 
DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 

onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoe-
len/afdouchen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT 

MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Bevat: fosforzuur EINECS: 231-633-2

HG International b.v.,  Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, 
Tel.: 036-5494700, www.HG.eu
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