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A textíliák fehérségét sok tényező veszélyezteti: például megsárgulhat a sok napfénytől, megszürkülhet a sok mosástól,
elszíneződhet más színű ruhákkal való összemosástól, koszos lehet a mindennapi használattól, a verejtéktől, a dezodoroktól
stb., nem is szólva a foltokról. A HG "fehérnél is fehérebb" mosószere megelőzi az elszíneződést és újra fehérré varázsolja a
megsárgult, megszürkült vagy más színnel összemosott textíliát, eltávolítja a foltokat és a szennyeződéseket. A HG "fehérnél
is fehérebb" mosószer: hogy ami fehér volt az megint fehér legyen és az is maradjon!
Használati utasítás: A régi, beszáradt foltokat a jellegétől függően előzőleg kezelje a HG "ruhanemű folt és pecsét előkezelő"
termékkel vagy a HG "folt volt 1-7". A tető belső oldala mérőpohárként szolgál. A mérőpohár belső oldalán láthatja a mérőgyűrű(ket)
a mértékbeosztással. A mérőpohár feltöltése közben időnként rázza meg a poharat, hogy a por egyenletesen oszoljon el, és így
a helyes adagolási mennyiséget tudja kimérni. Gépi mosás: a mosógép dobját lazán töltse meg (ne tömje tele) a tisztítandó fehér
ruhaneművel. Töltse meg a mérőpoharat a porral, a táblázat alapján. A megfelelő mennyiséget töltse a mosógép mosószeres rekeszébe. Állítson be egy normál mosóprogramot 40°C vagy 60°C fokon, más mosószer hozzáadása nélkül. Kedve szerint használhat
öblítőt, a mosógép megfelelő rekeszébe töltve. Kézi mosás: ne használjon más mosószert vagy folttisztítót, mert azok a szer hatását
hátrányosan befolyásolják. Ha a fehér ruhán foltok vannak, vagy nagyon piszkos, akkor azt ajánljuk, hogy először "előmosás" gépi
programmal mossa ki. Ezt követően a következőképpen kell eljárnia: a foltok fajtájától függően kezelje a foltokat HG "folt és pecsét
előkezelő" vagy HG "folt volt 1-7" termékkel. Helyezze az előmosószer-tartályba a szokásos mosóport, a főmosószer-tartályba
pedig tegyen megfelelő adag HG "fehérnél is fehérebb" terméket. Indítsa el a programot 40°C vagy 60°C fokon. Így a foltok és a
szennyeződés eltüntethetők a fehér szövetből anélkül, hogy a HG "fehérnél is fehérebb" fehérítő hatása csökkenne. Kézi mosásra
ugyanez a szabály érvényes: ha a fehér ruha foltos vagy nagyon piszkos. Ilyen esetben kezelje először HG "folt és pecsét előkezelő"
vagy HG "folt volt 1-7" termékkel, és mossa ki normál mosószerrel. Az öblítést követően használja a HG "fehérnél is fehérebb"
terméket olyan módon, ahogyan az a használati útmutató "kézi mosás" fejezetében le van írva. Nem alkalmas gyapjú, selyem és
festett textília tisztítására. Minden esetben kövesse a ruhaneműn feltüntetett mosási utasításokat. Visszamaradt elszíneződés vagy

makacs foltok esetén ismételje meg a kezelést. Mivel a textilfestékek nagyon különbözőek lehetnek, a fehérítés eredményét nem
lehet mindig egyformán garantálni. Előfordulhat, hogy némelyik szintetikus anyagnál a HG "fehérnél is fehérebb" hatékonysága
alacsonyabb fokú. Tipp: már elszürkült ruhákhoz vagy az extra fehér hatás elérése érdekében: a fehér ruhát áztassa be egy éjszakára
egy vödör 65 gramm HG "fehérnél is fehérebb" terméket tartalmazó vízbe, majd közvetlenül ez után helyezze azt a mosógépbe
(tehát ne hagyja megszáradni). Szükséges mennyiség: Kb. 65 gramm mosásonként. A teljes doboz mennyisége kb. 6 kézi vagy
gépi mosáshoz elegendő. Vigyázat: Az edényt álló helyzetben kell szállítani és tárolni. Nem alkalmas gyapjú, selyem és festett
textília tisztítására. Minden esetben kövesse a ruhaneműn feltüntetett mosási utasításokat. Visszamaradt elszíneződés vagy makacs
foltok esetén ismételje meg a kezelést. Mivel a textilfestékek széles skáláját alkalmazzuk, a színek nem minden esetben fakulnak ki.
Előfordulhat, hogy némelyik szintetikus anyagnál a HG "fehérnél is fehérebb speciális mosószer a fehér mosáshoz" hatékonysága
alacsonyabb fokú. Ne adjon hozzá más mosóport vagy folttisztítót, mert azok a fehérítő hatást hátrányosan
befolyásolhatják. Minőségét megőrzi: lásd a flakon alján. • A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a
+31 (0)36 54 94 777-es telefonszámon. • Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról.
TISZTĺTÁSI VAGY
KARBANTARTÁSI KÉRDÉSEK?
www.≠.eu
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tartalmaz:
anionos felületaktív anyagok
zeolitok, EDTA és annak sói
enzimek (proteáz), optikai fehérítők; illatanyagok

5-15%
< 5%

VESZÉLY H318- Súlyos szemkárosodást okoz. P101- Orvosi tanácsadás
esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102Gyermekektől elzárva tartandó. P280- Szemvédő használata kötelező.
P305+P351+P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz:
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl
derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide
EINECS: 932-051-8.
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