≠ strijkspray met versteviger
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met iger
tev
vers

HG "strijkspray met ver
steviger"
maakt strijken niet alleen gemak
ke
lijker, het geeft uw strijkgoed boven
dien een prettige stevigheid, zonder
dat de 
kleding hard of on
aan
genaam
aan
voelt. Daarnaast heeft het een
frisse geur en kunt u boven
dien op
lagere temperaturen strijken. Hierdoor
gaat het textiel langer mee, zal het
stroomverbruik lager zijn en wordt de
onderkant van de strijkbout niet vuil. Met
HG "strijkspray met versteviger" wordt
zelfs de meest kreu
ke
lige kleding in
een hand
om
draai glad, veerkrachtig
en blijft het tijdens het dragen langer
in model, desgewenst met een scherpe
vouw. HG "strijk
spray met verste
viger" is geschikt voor synthe
tische
en natuurlijke textielsoorten (behalve
zijde).

met ver
steviger" eerst schud
den voor
dat u het opspuit. Voor een nog steviger
resultaat de behandeling herhalen.
Attentie:
Ter
voorkoming
van
roestvorming de bus op een droge
plaats bewaren. Roestvorming kan de
sterkte van de bus nadelig beïnvloeden.
Mocht de bus onverhoopt toch gaan
roesten, dan wordt geadviseerd deze
in te leveren bij een afvalverzamelpunt.
Geschikt voor alle textielsoorten behalve
zijde.
Gegevensblad medisch personeel is op
te vragen via +31 (0)36 54 94 777
Consumenten informatieblad is te
verkrijgen op www.HG.eu

Gebruiksaanwijzing: Volgens de aard
van het strijkgoed het strijkijzer op de juiste
temperatuur instellen. HG "strijkspray met
versteviger" goed schudden. De bus iets
schuin houden en op ongeveer 20 cm
afstand het textiel bespuiten. Het textiel
slechts licht bevochtigen om witte vlek
ken te voorkomen. Even laten intrekken
en direct daarna strijken tot een goed
resultaat. Ook tussentijds HG "strijkspray

houdt kleding
langer in model
bevat o.a.:
anionogene oppervlakteactieve stoffen
< 5%
conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone;
parfums

geeft stevigheid
& veerkracht
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GEVAAR H222- Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229- Houder onder druk: kan open barsten
bij verhitting. P101- Bij het inwinnen van
medisch advies, de verpakking of het
etiket ter beschikking houden. P102Buiten het bereik van kinderen houden.
P210- Verwijderd houden van warmte,
hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen
spuiten. P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P410+412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan
temperaturen boven 50°C/ 122°F.
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