
≠ schimmelreiniger schuimspray

HG "schimmelreiniger schuimspray" vernietigt 
onmiddellijk schimmel op vochtige plaatsen, bin-
nen en buiten. De unieke schuimformule heeft een 
minder penetrante geur, is beter op de schimmel te 
richten en geeft minder kans op spatten. Bovendien 
heeft het schuim de eigenschap langer te blijven 
zitten en zorgt daardoor voor een nog betere en 
langere inwerking. Geschikt voor tegel-, en stuc 
wanden (ook marmer en ander natuursteen) en 
voegen in bad-kamer, douche, toilet, keuken, kel-
der, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. 
Reinigt ook gevel, balkon, plantenbak, tuinbeeld e.d. 

A. Wettelijke gebruiksvoorschriften: Toegestaan is 
uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van 
schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De 
gebruiksaanwijzing zoals aangegeven onder B. moet wor-
den aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor 
niet-professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing: Voor 
gebruik de lock verwijderen. 
Indien u de fles eerder heeft 
gebruikt, kunnen er mogelijk 
resten van de vloeistof zijn ach-
tergebleven in de spuitopening 
waardoor deze bij hergebruik 
minder goed zou kunnen functi-
oneren. 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 ontluch-
tingsgaatjes aan de zijkant van het 
schuimpijpje. Het product heeft een blekende werking, bij 
twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel 
vooraf niet verwijderen. De nippel op de voorzijde indruk-
ken en een kwartslag draaien. De ondergrond vanaf 3-5 
cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 
30  minuten nogmaals besproeien en 30 minuten laten 
inwerken. Het besproeide oppervlak reinigen met water 
en spons. Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 
minuten afwassen en opnieuw besproeien. Na gebruik de 
nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). 
Voor het reinigen van grote oppervlakken met groene aan-
slag adviseren wij HG "groene aanslagreiniger".

Verbruik: 2-3 m2 wandoppervlak, 6-8 m2 tegelvoegen.

Aard van het preparaat: Andere vloeistoffen voor 
directe toepassing.
Werkzame stof en gehalte: 
Natriumhypochloriet 4,2% (ALS ACTIEF CHLOOR).
Toelatingsnummer: 14738 N.

Attentie: Geadviseerd wordt om tijdens gebruik 
goed te ventileren en rubber/plastic handschoe-
nen te dragen. Voorkom spatten op kleding; (hoog)
glans verf en lamellen. Bij contact direct met water 
afspoelen. Vermijd contact met metalen zoals b.v. 
prints op sierstrips, aluminium en roestvrijstaal. Geen 
gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik 
van dit product op (spack)spuitwerk plafonds raden 
wij af. Na gebruik kan bij lichte elastische voegen 
(b.v. siliconenkit) soms enige blijvende bruine ver-
kleuring optreden. Bij slecht geglazuurde tegels en 
oude tegels met haarscheurtjes kan bruinkleuring 
ontstaan. Deze bruine kleur is eventueel weer op te 
heffen met Hypo (natriumthiosulfaat) te verkrijgen 
op aanvraag bij de afdeling consumentenservice.  
De flacon mag niet worden hergebruikt. Koel, donker 
en rechtop vervoeren en bewaren. Houdbaar tot: Zie 
onderzijde fles. Indien bewaard bij 20° 
C in het donker. Bij lagere tempera-
tuur langer houdbaar. • Gegevensblad 
medisch personeel is op te vragen via 
036 54 94 777 • Consumenten informa-
tieblad is te verkrijgen op www.HG.eu500 ml

0563201105000 1701_2

GEVAAR H290- Kan bijtend zijn voor 
metalen. H314- Veroorzaakt ernstige 
brandwonden en oogletsel. H410- Zeer 
giftig voor in het water levende organismen, 
met langdurige gevolgen. EUH031- Vormt 
giftig gas in contact met zuren. EUH071- 
Bijtend voor de luchtwegen. EUH206- Let 
op! Niet in combinatie met andere pro-
ductengebruiken. Er kunnen gevaarlijke 
gassen (chloor) vrijkomen. P101- Bij het 
inwinnen van medisch advies, de verpak-
king of het etiket ter beschikking houden. 
P102- Buiten het bereik van kinderen 
houden. P264- Na het werken met dit 
product handen grondig wassen. P280- 
Beschermende handschoenen en oogbe-
scherming dragen. P301+P330+P331- NA 
INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN bra-
ken opwekken. P303+P361+P353+P310- 
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): 
verontreinigde kleding onmiddellijk uit-
trekken. Huid met water afspoelen/afdou-
chen. Onmiddellijk een arts raadplegen. 
P305+P351+P338+P310- BIJ CONTACT 
MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 
Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raad-
plegen. P405- Achter slot bewaren. P501- 
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel-
punt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
HG International b.v., Damsluisweg 70, 
1332 EJ Almere, Tel.: 036-5494700, 
www.HG.eu
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