
GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. EUH031- Vormt giftig gas in contact 
met zuren. 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. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-
sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide EINECS: 
932-051-8, tetranatriumethyleendiaminetetraacetaat EINECS:200-573-9. 
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≠ ontkleurder voor doorgelopen bonte was
Is uw bonte was verkleurd doordat een niet-kleurecht kledingstuk is mee-
gewassen? HG "ontkleurder voor doorgelopen bonte was" is dan uw enige 
kans om deze verkleuring ongedaan te maken. Dit product is zowel voor de 
handwas als voor de machinewas geschikt en kan zelfs toegepast worden 
op fijnere textielsoorten zoals wol. Lees vooraf echter zeer aandachtig de 
gebruiksaanwijzing en attentie!

Gebruiksaanwijzing: Machinewas: Verkleurde wasgoed losjes in de trommel 
plaatsen. Doseer ca. 100 gram HG "ontkleurder voor doorgelopen bonte was" 
in het hoofdwas middelbakje. Start het hoofdwas programma zonder toevoeging 
van een ander wasmiddel. Handwas: Ongeveer 50 gram HG "ontkleurder voor 
doorgelopen bonte was" in ca. 5 liter water oplossen (water temperatuur is 
afhankelijk van het wasvoorschrift van het textiel). Verkleurde wasgoed losjes 
in het water onderdompelen en ca. 2 uur laten inweken. Tijdens het inweken het 
wasgoed af en toe omkeren. Hierna het wasgoed voorzichtig uitknijpen en vervol-
gens tweemaal uitspoelen met schoon water. Het wasgoed uitknijpen en, indien 
mogelijk, centrifugeren. Verbruik: Ca. 100 gram voor een machinewasbeurt en 
ca. 50 gram voor een handwas beurt. Voldoende voor ca. 2 machinewasbeurten 
en ca. 4 handwas beurten. 

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Altijd het wasvoorschrift van de 
kleding in acht nemen. Na het constateren van de verkleuring van het textiel dit 
niet laten drogen, maar zo snel mogelijk behandelen met HG "ontkleurder voor 
doorgelopen bonte was". Echter alleen gebruiken op kleurecht textiel. Bij twijfel 
over de kleurechtheid van het doorgelopen kledingstuk, vooraf testen op een 
onopvallende plaats. Indien er geen verkleuring heeft plaatsgevonden, kunt u het 
product toepassen. Bij onvoldoende resultaat de behandeling herhalen. Door de 
grote verscheidenheid aan textielverfstoffen kan een ontkleuringsresultaat niet 
altijd gegarandeerd zijn. Het (niet-kleurechte) kledingstuk dat de verkleuring heeft 
veroorzaakt niet behandelen. Niet gebruiken voor doorgelo pen witte was. Hier-
voor is er HG "ontkleurder voor doorgelopen witte was". • 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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bevat o.a.:
anionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15%
zeolieten, EDTA en de zouten daarvan < 5%
conserveringsmiddelen: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone; 
enzymen (protease); parfums: linalool

ontkleurder
voor doorgelopen

200 g2

•  te gebruiken bij alle 
temperaturen

• goed voor 2 wasbeurten

•  voor zowel hand- als 
machinewas

• ook geschikt voor wol

bonte was
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