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• maakt goud als nieuw
• ook geschikt voor doublé
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Doordat goud zacht is, is het gevoelig voor
krasjes. Krasjes breken de lichtinval op het
goud waardoor het m
 inder, of zelfs helemaal niet meer glanst. Met HG "goud glans
balsem" verwijdert u de krasjes en laat u
uw goud weer glanzen als nooit tevoren.
Ook te gebruiken op vergulde voorwerpen.
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Gebruiksaanwijzing: De flacon goed schud‑
den voor gebruik. Breng een kleine hoeveel‑
heid HG "goud glans balsem" aan op een
schone, zachte (ingesloten) poetsdoek en
wrijf hiermee het gouden voorwerp licht in.
Met een schone doek de goud glans balsem
uitpoetsen tot glans ontstaat. Regelmatig een
schoon stukje doek gebruiken.
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Attentie: Doosje rechtop vervoeren en
bewaren. P101- Bij het inwinnen van
medisch advies, de verpakking of het eti‑
ket ter beschikking houden. P102- Buiten
het bereik van kinderen houden. Vergulde
voorwerpen altijd eerst testen op een onop‑
vallende plaats. Voor het regelmatig oppoet‑
sen van uw gouden of vergulde voorwerpen
adviseren wij u de HG "goud & juwelenglans‑
doek". Vorstvrij bewaren.
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Gegevensblad medisch personeel is op te
vragen via +31 (0)36 54 94 777
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op www.HG.eu
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