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≠ odstraňovač pachů ≠ odstraňovač pachov
Přípravek HG "odstraňovač pachů" je speciálně 
vyvinutý pro odstraňování nepříjemných pachů 
biologickým způsobem. Přípravek pachy nemaskuje, 
ale odstraňuje jejich zdroj pomocí přírodních enzymů a 
mikrobů. Přípravek odstraňuje pachy způsobené např. 
domácími zvířaty, nikotinem, ovocem, zeleninou, močí, 
výkaly, zvratky atd. 
Použití: Znečistění nejdříve odstraňte (např. nejdříve 
odstraňte zvratky, případně vyprázdněte páchnoucí 
odpadkový koš).
1.  Trysku vpředu otočte o čtvrtinu.
2.  Čistěný povrch hojně postříkejte přípravkem 

HG "odstraňovač pachů". Pro odstranění pachu je 
důležité, aby byl přípravek nastříkán přímo na příčinu 
nežádoucího pachu.

3.  Pach bude odstraněn v rozmezí 20-ti minut až několika 
hodin (v závislosti na poréznosti materiálu). 

4.  Pach zmizí až po vyschnutí ošetřeného povrchu. Při 
neuspokojivém výsledku aplikaci zopakujte.

5. Po použití otočte trysku o čtvrtinu (OFF).

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené 
poloze.
- Před použitím přípravku na koberce doporučujeme 
nejdříve otestovat jejich stálobarevnost na malém 
nenápadném místě.
- Nepoužívat na předměty určené ke konzumaci (jídlo, 
nápoje).
P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. P102- Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte 
před mrazem. • Lékařský personál může požádat o více 
informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777  
• Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

Prípravok HG "odstraňovač pachov" je špeciálne 
vyvinutý na odstránenie nepríjemných pachov 
biologickým spôsobom. Prípravok pachy nemaskuje, 
ale odstraňuje ich prameň pomocou prírodných 
enzýmov a mikróbov. Prípravok odstraňuje pachy 
spôsobené napr. močom, výkalmi, zvratkami, domácimi 
zvieratami, nikotínom, ovocím, zeleninou a množstvom 
ďalších prameňov. 
Použitie: Najskôr odstráňte znečistenie  (napr. pri zvracaní 
najskôr odstráňte zvratky, prípadne vyprázdnite páchnucí 
odpadkový kôš ).
1.  Trysku v prednej časti otočte o štvrtinu. 
2.  Čistený povrch dostatočne postriekajte prípravkom 

HG "odstraňovač pachov". Na odstránenie pachu je 
dôležité, aby sa prípravok nastriekal priamo na prameň 
nežiadúceho pachu.

3.  Prameň pachu sa odstráni počas 20-tich minút a až 
niekoľkých hodín (v závislosti od poréznosti materiálu). 
Pri neporéznom materiáli 20 minút, pri veľmi po  réznom 
materiáli niekoľko hodín. 

4.  Pach zmizne až po vyschnutí ošetreného povrchu. Pri 
neuspokojivom výsledku aplikáciu zopakujte.

5.  Po použití otočte trysku o štvrtinu (OFF).

Pozor: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej 
polohe.
- Pred použitím prípravku na koberce odporúčame najskôr 
otestovať ich stálofarebnosť na malom nenápadnom 
mieste.
- Nepoužívať na predmety určené na konzumáciu (jedlo, 
nápoje).
P101- Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo 
posoda ali etiketa proizvoda. P102- Hraniti zunaj dosega 
otrok. Chráňte pred mrazom. • Lekársky personál môže 
požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle 
+31 (0)36 54 94 777 • Informačný leták pre užívateľov 
dostupný na www.HG.eu

•  pachy nemaskuje, ale 

definitívne odstraňuje ich 

prameň
• pôsobí počas 30-tich minút

•  pachy nemaskuje, ale defini-

tivně odstraňuje jejich zdroj

• působí během 30ti minut 

500 ml

zápach moči / pach moču zapáchající čalounění /  
zatuchnuté čalúnenie

obsahuje:

parfémy/parfém

matrace / matrace

Výrobce: 
HG International b.v. Damsluisweg 70, 
1332 EJ Almere, Nizozemí, 
Tel: +31 (0)36 5494700

První distributor CZ: 
MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, 
Česká republika 
Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591 

Prvý distribútor SK:  
MOTIP DUPLI Slovakia s.r.o., Kovaľská 1A,  
040 15 Košice, Slovenská republika,  
Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

Obj. číslo výrobku: 441050127
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