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WAARSCHUWING H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking 
of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik 
van kinderen houden. P264- Na het werken met dit product 
de handen grondig wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT 
MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. 

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, 
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ontkalker
voor espresso- &  

padkoffie zet apparaten

Getest op/ 
Geschikt voor 
o.a.:
Illy
Krups
DeLonghi 
Solis
Solac
Bosch
Magimix
Nespresso
Siemens
Gaggia
Philips
Kitchenaid
Melitta
Miele
Jura

HG "ontkalker voor espresso- & padkoffiezet-
apparaten" is speciaal ontwikkeld voor het 
verwijderen van kalkaanslag uit verschillende 
soorten espresso- en padkoffiemachines. 
HG "ontkalker" werkt veilig, snel en reukloos en 
is volledig biologisch afbreekbaar. Bij regelmatig 
gebruik van HG "ontkalker" blijft de koffie lekker 
smaken, behoudt het apparaat zijn snelheid en 
heeft u bovendien jaren langer plezier van uw 
espresso- of padkoffiezetapparaat!

Gebruiksaanwijzing: Giet 75 ml HG "ontkalker" in 
het waterreservoir en vul dit aan tot 750 ml water 
(10  x verdund). Laat deze oplossing 10  minuten 
inwerken. Zet vervolgens het  apparaat aan en 
laat de vloeistof voor de helft doorlopen. Doe 
het apparaat uit, laat het product 10 minuten 
inwerken en laat daarna de rest van de vloeistof 
doorlopen tot het reservoir geheel leeg is. Spoel 
na de behandeling het waterreservoir goed om, 
vul het daarna met schoon leidingwater en laat 
vervolgens het apparaat minimaal 3 keer met alleen 
water werken zodat er geen kalkresten of nasmaak 
achterblijft.

Plaats bij padkoffiezetapparaten eventueel eerst 
een padhouder met een gebruikte koffiepad in 
de machine, zodat eventuele kalkresten hierin 
opgevangen worden. Op deze manier kan een 
mogelijke verstopping van de uitstroomopening 
worden voorkomen. Indien na toepassing niet alle 
kalkaanslag is verdwenen, de behandeling herhalen. 
Voor het ontkalken van normale koffiezetapparaten 
en wasmachines adviseren wij HG "snel ontkalker". 

Voor het reinigen en ontkalken van waterkokers 
adviseren wij HG "reiniger & ontkalker voor 
waterkokers". Voor het reinigen van het interne 
systeem en de leidingen van (vol)automatische 
koffiemachines adviseren wij HG "universele 
reinigingstabletten voor koffiemachines".

Verbruik: 75  ml per ontkalkingsbeurt. 1 fles is 
voldoende voor ca. 6 behandelingen.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.  
Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing 
van uw espresso- of padkoffiezetapparaat. Bij twijfel 
over het gebruik van de juiste ontkalker, adviseren 
wij u om altijd de HG "ontkalker voor espresso- en 
padkoffiezetapparaten" op basis van melkzuur 
te gebruiken. Melkzuur is namelijk milder dan 
citroenzuur en dus nog veiliger voor uw kostbare 
apparaat, maar ontkalkt minstens zo effectief. Let 
op: eventuele dampen afkomstig uit het apparaat 
niet inademen! Vermijd langdurig contact met 
roestvrij staal en aluminium. Niet gebruiken op 
zuurgevoelige ondergronden en kalkhoudende 
ondergronden zoals marmer, Belgisch hardsteen, 
etc. •  Gegevensblad medisch personeel is op 
te vragen via 036  54  94  777 •  Consumenten 
informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

≠ ontkalker voor espresso- & padkoffiezetapparaten

op basis van 
citroenzuur

voor 6x ontkalken
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