≠ verzorgende meubelolie voor noten, palissander
en wengé

HG "verzorgende meubelolie voor noten, palissander en wengé" is
speciaal o ntwikkeld om meubels van noten, palissander of wengé
te voeden en beschermen. Regelmatig gebruik van HG "verzorgende
meubelolie" verfraait niet alleen, maar zorgt er tevens voor dat uw
meubels in goede conditie blijven.
Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik dient het te behandelen hout schoon te zijn.
Eventuele vervuiling verwijderen met HG "interieurspray". HG "verzorgende
meubelolie" schudden voor gebruik en dun en gelijkmatig aanbrengen
met behulp van een niet-pluizende doek. Wrijf de olie direct en volledig
uit. HG "verzorgende meubelolie" altijd vooraf uitproberen op een kleine
onopvallende plaats.
Attentie: Fles rechtop vervoeren
en bewaren. Bij gebruik op ongelakt
noten, palissander of wengé wordt
de kleur van het hout verdiept. Niet
gebruiken op gebleekt of geloogd
hout. Gebruikte doeken niet op
oppervlakken laten liggen omdat dan
plaatselijk te veel olie kan intrekken.
• Gegevensblad medisch personeel is
op te vragen via +31 (0)36 54 94 777
• Consumenten informatieblad is te
verkrijgen op www.HG.eu
bevat o.a.:
alifatische koolwaterstoffen
parfums: coumarin, linalool,
hydroxycitronellal
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GEVAAR H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336- Kan slaperigheid
of duizeligheid veroorzaken. H412- Schadelijk voor in
het water levende organismen, met langdurige
gevolgen. EUH208- Bevat Limoneen. Kan een
allergische reactie veroorzaken. EUH066Herhaalde blootstelling kan een droge of een
gebarsten huid veroorzaken. 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. P264- Na
het werken met dit product de handen grondig
wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT
MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen. P403+P233- Op een goed geventileerde plaats bewaren. In
goed gesloten verpakking bewaren. Bevat: Propan-2-ol EINECS: 200-661-7.
HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Tel.: 036‑5494700,
www.HG.eu
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