
≠ service engineer for washing machines and dishwashers     ≠ pomoc serwisanta pralek automatycznych i zmywarek
DANGER H314- Causes severe skin burns and eye damage. P101- If medical advice  

is needed, have product container or label at hand. P102- Keep out of reach of children. 
P280- Wear protective gloves and eye protection. P301+P330+P331- IF SWALLOWED: 

rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353- IF ON SKIN (or hair): Remove/
Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. 
P305+P351+P338- IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. 

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Contains: sodium 
hydroxide, EINECS: 215-185-5. NIEBEZPIECZEŃSTWO H314- Powoduje poważne opa-

rzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 
należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102- Chronić przed dziećmi. P280- Nosić rękawice 

ochronne i okulary ochronne. P301+P330+P331- W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać 
wymiotów. P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338- W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera: wodorotlenek sodu, EINECS: 215-185-5.
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•  Medical personnel can request the data sheet via 
+31 (0)36 54 94 777 • The consumer’s information 
sheet can be obtained via www.HG.eu

•  Personel medyczny może uzyskać informację o 
danych dotyczących produktów pod numerem tele-
fonu +31 (0)36 54 94 777. • Informacyjny 
arkusz danych dla konsumentów jest 
dostępny na stronie internetowej 
www.HG.eu.

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w 
zapieczętowanym opakowaniu.

Biodegradable 
according to  
regulation 
648/2004/EC

100 g
contains a.o/zawiera:
non-ionic surfactants/
niejonowe środki 
powierzchniowo czynne 

5-15%

perfumes/kompozycje zapacho-
we, linalool,  limonene
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