Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.
Vorstvrij bewaren. Het mengsel bestaat voor 1,8% 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

≠ natuursteenvloeren
behandelmatrix
Graniet en overige zuurbestendig natuursteen
Marmer, hardsteen/ blauwe steen en 
overige niet zuurbestendig natuursteen
Behandeling
Cementsluier verwijderen

≠ P31 ≠ P11

Beschermen/ impregneren
tegen indringen vuil en vlekken

≠ P32 ≠ P32
≠ P36 ≠ P36

Beschermen/ impregneren
tegen indringen vuil en vlekken
speciaal voor badkamers

≠ P35 ≠ P35

Oppervlakte beschermen tegen ≠ P33 ≠ P33
slijtage en a
 antasting van
≠ P34 ≠ P34
toplaag
≠ P44 ≠ P44

krachtreiniger

Onzichtbaar b
 eschermen tegen
≠ P15 ≠ P15
indringen van vuil en v
 lekken
Regelmatig reinigen

≠ P37
≠ P38 ≠ P37
≠ P39 ≠ P38
≠ P49
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Intensief reinigen,
≠ P20 ≠ P20
beschermlaag verwijderen,
≠ P40 ≠ P40
voorbehandeling beschermlaag
Herstellen etsplekken/
beschadigingen van toplaag
kalkhoudend natuursteen

≠ P43

-

≠ P21
Olie- en vetvlekken v
 erwijderen
≠ P21
≠ P42
Verwijderen van gekleurde
vlekken
Kleur verdiepen en beschermen
buiten
Kleur verdiepen binnen
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Verwijdert hardnekkig vuil, vet en alle
natuursteen beschermfilms.

≠ P41 ≠ P41
-

-

≠ P48 ≠ P48

GEVAAR
H318Veroorzaakt
ernstig oogletsel. P101- Bij het
inwinnen van medisch advies,
de verpakking of het etiket
ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik
van
kinderen
houden.
P280- Draag oogbescherming.
P305+P351+P338- BIJ CONTACT
MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Alcohols, C9-11,
ethoxylated CAS:68439-46-3.

product

40

1L

bevat o.a.:
niet ionogene
oppervlakteactieve < 5%
stoffen, fosfaten
conserveringsmiddelen:
Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone,
2-bromo-2-nitropropane1,3-diol
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