
≠ olievlekkenreiniger
HG "olievlekkenreiniger" verwijdert olie, vet en 
smeer van diverse ondergronden zoals beton, 
cement, baksteen, grindtegels, sierklinkers, 
pla vui   zen enz. Zeer geschikt voor het rei ni gen 
van opritten,  garagevloeren e.d.

Gebruiksaanwijzing: HG "olievlekkenreiniger" 
goed schudden en onverdund op het te 
behandelen oppervlak gieten. Bij geringe vervuiling 
tot maximaal 1:5 ver dun nen met bij voorkeur 
warm water. Even opschrob ben. Geduren de 5 
tot 10 minuten laten inwerken en vervolgens 
met veel water afspoelen. Bij sterk absor be ren de 
ondergronden de behan deling even tueel herhalen.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. 
Voor oude of zeer hardnekkige olievlekken, 
HG "olie- en vetvlekken absorbeerder" gebruiken. 
Het mengsel bestaat voor 1,6% uit een of 
meer bestanddelen waarvan de toxiciteit niet 
bekend is. •  Gegevensblad medisch personeel 
is op te vragen via +31  (0)36  54  94  777 
• Consumenten informatieblad is te verkrijgen op  
www.HG.eu

500 ml

bevat o.a.:
aromatische koolwaterstoffen > 30%
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen 5-15%
anionogene oppervlakte actieve stoffen, fosfaten < 5%
conserveringsmiddelen: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
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GEVAAR H226- Ontvlambare vloeistof en damp. H318- Veroorzaakt 
ernstig oogletsel. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in 

de luchtwegen terechtkomt. H335- Kan irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H411- Giftig voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch 

advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- 

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, 
vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. 

Niet roken. P261- Inademing van damp vermijden. 
P271- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte 

gebruiken. P280- Draag beschermende handschoenen en 
oogbescherming. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk 

een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: 

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 

blijven spoelen. P331- GEEN braken opwekken. Bevat: 
Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-

199-0
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