
stofzuiger - lucht - 
verfrisser

≠ stofzuiger - lucht - verfrisser
Stofzuigers kunnen flink gaan stinken omdat het vuil, bij 
normaal gebruik, langdurig in de stofzuigerzak of stofop-
vangbak (voor zakloze stofzuigers) zit en daardoor muf en 
"zuur" kan gaan ruiken. Doordat de luchtstroom tijdens 
het stofzuigen constant langs het opgezogen vuil gaat, 
komt deze muffe en "zure" lucht via de luchtuitlaat van de 
stofzuiger naar buiten. Vooral haren van huis dieren zijn, 
zelfs bij het regelmatig verwisselen van de stofzuiger-
zak of legen van de stofopvang bak, een bron van stank. 
HG "stofzuigerlucht verfrisser" stopt het "broeien" al in 
de stofzuigerzak of stofopvangbak en zorgt er zo voor dat 
de stofzuiger tijdens het stofzuigen een heerlijke frisse 
lucht zal verspreiden.

Gebruiksaanwijzing: De dop van de fles dient als doseerdop.  
Vul 4 dopjes tot de rand met HG "stofzuigerlucht verfrisser" 

en leeg deze op de vloer. Zuig de korrels vervolgens direct 
op met de mond van de stofzuiger. Doseer steeds nieuwe 
korrels bij iedere vervanging van de stofzuigerzak. Indien u de 
frisse geur nog wilt versterken is het mogelijk om naar wens 
extra korrels op te zuigen.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Gemorste 
korreltjes direct opvegen of opzuigen. Voorkom langdurig 
contact van HG "stofzuigerlucht verfrisser" met de vloer en 
houten meubels. Het mengsel bestaat voor 1,26% 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

H412- Schadelijk 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
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bevat o.a.:

parfum: butylphenyl 
methylpropional, 
hydroxyisohexyl 
3‑cyclohexene 
carboxaldehyde, benzyl 
benzoate, linalool
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voor 10 
  stofzuigerzakken

180 gr
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