≠ vloeibare ontstopper

vloeibare
ontstopper

Gebruiksaanwijzing: Giet voorzichtig
de 
gehele inhoud van de fles HG "vloei
bare 
ontstopper" in de 
ver
stopte afvoer.
Ongeveer 30 minuten laten inwerken en
flink met water naspoelen. Laat bij een
hardnekkige verstopping, waarbij de afvoer
niet meer d
oorloopt, de gootsteen of
wastafel vollopen met warm water. Voeg
vervolgens langzaam de gehele inhoud van
deze fles aan dit water toe en laat dit een
nacht staan. De v olgende m
 orgen naspoe
len met warm water. Doordat HG "vloeibare
ontstopper" zwaarder is dan water zakt
het door het water heen naar de verstop
ping. De 
combinatie van het 
product en
de druk van het water zal de hardnekkige
verstopping verwijderen. Voor hardnekkige
verstoppingen veroorzaakt door etensresten
en vetten bij voorkeur HG "keukenontstop
per" gebruiken.
Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. *Niet geschikt voor afvoer
leidingen
van aluminium of zink. Verwijdert geen
verstoppingen die veroorzaakt worden door
cement of metalen voorwerpen. Bij septic
tanks HG "keukenontstopper" 
gebruiken.
Mocht dit product, onverhoopt, toch onvol
doende resultaat geven, dan a
 dviseren wij u
HG "duo ontstopper" te gebruiken. HG "duo
ontstopper" is een extreem sterke ontstop
per en heeft een unieke "niet goed, geld
terug" garantie. Het mengsel bestaat voor
3% uit een of meer bestanddelen waarvan
de toxiciteit niet bekend is. • Gegevensblad
medisch personeel is op te vragen via 036 54
94 777. • Consumenten informatieblad is te
verkrijgen op www.HG.eu

• geen heet
water nodig
• voor alle
soorten
afvoerleidingen*
• gebruiksklaar
na 30 minuten uw
afvoer niet meer
verstopt
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HG "vloeibare ontstopper" is een
unieke, 
veilige maar toch zeer
krachti
ge
ontstopper
die
vele
voordelen biedt. Doordat het 
product
gebruiksklaar is, hoeft er niet v
 erdund
te worden, waardoor er minder kans op
spatten bestaat. Ook bruist en spat het
product niet als het in de afvoer wordt
gegoten. Bovendien kan dit product, in
tegenstelling tot korrelvormige ontstop
pers, de verstopping niet verergeren en
worden kunststof afvoerleidingen niet
aangetast.

500 ml

bevat o.a.:
anionogene oppervlakte-actieve stoffen < 5%
conserveringsmiddelen:
2-bromo-2-nitropropane1,3-diol

GEVAAR H314- Veroorzaakt
ernstige
brandwonden
en oogletsel. P101- Bij
het inwinnen van medisch
advies, de verpakking of het
etiket ter beschikking hou
den. P102- Buiten het bereik
van kinderen houden. P280Draag beschermende hand
schoenen en oogbescher
ming P303+P361+P353- BIJ
CONTACT MET DE HUID
(of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk uit
trekken. Huid met water
afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338BIJ
CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aan
tal minuten; contactlen
zen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P310- Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM of een
arts raadplegen. Bevat:
natriumhydroxide EINECS
215-185-5.
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