
HG schimmel-, vocht- & 
weerplekkenreiniger 

 
EEN ALKALISCH, CHLOORHOUDEND PRODUCT TER BESTRIJDING 

VAN SCHIMMELS (ZWARTE AANSLAG), ALGEN EN MOSSEN 
(GROENE AANSLAG) OP VOCHTIGE PLAATSEN.   

 
• TOEPASSING 
 Voor het schoonmaken van (tegel)wanden en voegen in badkamer, douche, toilet, 
     keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Reinigt ook gevel, 
     balkon, plantenbak, tuinbeeld, e.d.  
 
• WETTELIJKE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 
 Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels 
 (zwarte aanslag), algen en mossen (groene aanslag) op vochtige plaatsen. 
 
• VERWERKING 
  Schimmel en algen vooraf niet verwijderen. Moslagen wegsteken. De 
 kindveilige dop van de fles draaien en vervangen door de vernevelaar. De  
 nippel op de voorzijde van de vernevelaar naar rechts draaien (open stand). De 

ondergrond vanaf 3-5 cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 30 min. 
nogmaals besproeien en 30 min. laten inwerken. Het besproeide oppervlak reinigen 
met water en spons. Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 min. afwassen 
en opnieuw besproeien. Na gebruik de vernevelaar verwijderen en de dop er weer 
stevig opdraaien. De vernevelaar met schoon water doorspoelen. Voor het reinigen 
van grote oppervlakken met groene aanslag adviseren wij HG “groene 
aanslagreiniger”. 

 
• PRODUCTINFORMATIE 
     Eigenschappen : Tensides biologisch afbreekbaar. 
      Toelatingsnummer 9793 N 
     Verbruik :  2 - 3 m2 wandoppervlak, 
    6 - 8 m2 tegelvoegen 
     Bestanddelen : bevat ca. 4,5% natriumhypochloriet en hulpstoffen 
 Houdbaar   : Zie onderzijde fles. Indien bewaard bij 20°C in het donker. 
       Bij lagere temperatuur langer houdbaar. 
     S.G. : ca. 1,09 g/ ml 
     pH : ca. 13 
 
• VERPAKKING : 6 x 0,5 liter 
 
• VOORZORGSMAATREGELEN 
  Draag rubber/plastic handschoenen. Goed ventileren tijdens gebruik. 
     Planten en blank metaal afdekken. Voorkom spatten op kleding 
  Pag. 1/1 
                                                     NL-08-03-186 Schimmel-, vocht- & 
weerplekkenreiniger  



  Pag. 2/2 
                                                     NL-08-03-186 Schimmel-, vocht- & 
weerplekkenreiniger  

     (bleekvlekken) en op (hoog)glans verf (mattering) en lamellen (verkleuring). 
     Bij contact direct met water afspoelen. Na gebruik kan bij lichte elastische 
     voegen (bijv. siliconenkit) soms enige blijvende bruine verkleuring optreden. 
     Bij slecht geglazuurde tegels en oude tegels met haarscheurtjes kan 
     bruinkleuring ontstaan. Deze bruinkleuring is weer op te heffen met behulp 
     van hypo (natriumthiosulfaat), te verkrijgen bij de klantenservice van HG 
     International bv. De verpakking mag niet worden hergebruikt. 
     R36/37-  Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. S2- Buiten bereik van 
     kinderen bewaren. S26- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig 
     water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  S46- In geval van 
     inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S50- Niet 
     mengen met zuren. Niet in combinatie met andere producten gebruiken, er kunnen 
    gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.  


