Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.
Vorstvrij bewaren. • Gegevensblad medisch personeel
is op te vragen via 036 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

reiniger

glansherstellend

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

≠ P37
≠ P38 ≠ P37
≠ P39 ≠ P38
≠ P49

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

≠ P43

Olie- en vetvlekken verwijderen

≠ P21
≠ P21
≠ P42

Verwijderen van gekleurde
vlekken

≠ P41 ≠ P41

Kleur verdiepen en beschermen
buiten
Kleur verdiepen binnen

0522100210000.indd 1

-

-

-

≠ P48 ≠ P48

Fris ruikende, geconcentreerde
dweilreiniger met glansherstel voor
het regelmatig reinigen van marmer
en alle andere kalkhoudende
natuursteen.

product

37

Goed voor
20 dweilbeurten.

1L

WAARSCHUWING
H319Veroorzaakt
ernstige
oogirritatie. EUH208- Bevat
triisobutylfosfaat.
Kan
een allergische reactie
veroorzaken. P101- Bij
het inwinnen van medisch
advies, de verpakking of
het etiket ter beschikking
houden. P102- Buiten het bereik
van kinderen houden. 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.
HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Tel.: 036‑5494700, www.HG.eu

bevat o.a.:
niet ionogene
oppervlakteactieve < 5%
stoffen
conserveringsmiddelen:
Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone; par‑
fums: limoneen, linalool
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