
≠ rolluikenreiniger
HG "rolluikenreiniger" is een zeer 
krachtige reiniger, speciaal ontwik-
keld voor het moeiteloos verwijderen 
van atmosferische en andere sterke 
verontreinigingen van rolluiken en rol-
luikkasten. Dit product reinigt zonder 
het risico van dof worden of krassen 
en is veilig voor kunststof, aluminium 
en andere soorten metaal, maar ook 
voor geverfde en gelakte rolluiken en 
rolluikkasten.

Gebruiksaanwijzing: De nippel op 
de voorzijde een kwartslag draaien. 
HG  "rolluiken reiniger" op een doekje of 
direct op het te reinigen materiaal spuiten. 
Bij voorkeur even laten inwerken en aan-
sluitend afnemen. Met voldoende water 
naspoelen. Bij hardnekkige vervuiling de 
reiniger langer laten inwerken. Vervol-
gens het vuil losmaken  met een borstel 
of spons, en daarna met voldoende water 
afspoelen. Na gebruik de nippel weer een 
kwartslag draaien (OFF). 

Fles rechtop vervoeren en bewaren.  
Het mengsel bestaat voor 2,69% uit een 
of meer bestanddelen waarvan de toxici-
teit niet bekend is. 

Gegevensblad medisch personeel is op te 
vragen via +31 (0)36 54 94 777 

Consumenten informatieblad is te verkrij-
gen op www.HG.eu
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bevat o.a.:
anionogene oppervlakteactieve 
stoffen 5-15%

niet ionogene oppervlakteactieve 
stoffen, fosfaten < 5%

conserveringsmiddelen:
2-bromo-2nitropropane-1,3-diol
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GEVAAR H226- 
Ontvlambare vloeistof en 
damp. 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. P210- Verwijderd 
houden van warmte, hete 
oppervlakken, vonken, 
open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet 
roken. P233- In goed 
gesloten verpakking 
bewaren. P280- Draag 
o o g b e s c h e r m i n g . 
P305+P351+P338- BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. 
Bevat: Isotridecanol, 
ethoxylated EINECS: 500-
241-6.
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