• tRÆt

AF tILStOPPEDE
AFLØB?
• VÆRNER DU OM
MILJØEt?

- NY INNOVATIV MILJØVENLIG AFLØBSÅBNER

FREMtIDENS AFLØBSåBNER

- er 100% biologisk nedbrydelig og skader ikke
miljøet!

BEVAR DIN GODE SAMVIttIGHED...
- brug den miljøvenlige og sikre afløbsåbner
– også til forebyggelse!

SIkkER FOR PLANEtEN

- miljøvenligt fordi det er biologisk nedbrydeligt.
- fosfat-fri og indeholder InGen flygtige
organiske forbindelser (VoC), olieopløsninger,
klor, fluor, ethoxylater, farvestoffer, syntetiske
duftstoffer, blegemiddel eller organiske
forbindelser.
- Ingen gift i afløbet.

ENDELIG kAN EFFEkt OG MILJØ
ARBEJDE SAMMEN!

GREEN GOBBLER

- et sIkkert VAlG!

med Crystalex technology leveres Green Gobbler i nøje afmålte
pakker, der passer til én anvendelse. Pakken klippes op og hældes
ned i det tilstoppede afløb i en enkelt portion. Herved undgår man
store besværlige dunke, eller plastflasker med væskesprøjt og
giftige dampe til følge. med Green Gobbler Crystalex technology
undgår man ligeledes stramme sikkerhedslåg.

SIkkER FOR DIG!

med det revolutionerende doseringssystem med afløbsåbner i pakker
UNDGåR MAN:

-

sPIlD
AfmÅlInGer
VÆskesPrøjt
GIftIGe DAmPe
strAmme sIkkerHeDslÅG

SIkkER FOR AFLØBSRØR!
- OGSå PLAStIC OG kOBBERRØR!

med Green Gobbler undgår man skader på afløbsrør og værktøj.
Anbefales af vvs’ere.

NEMt At BRUGE

InGen AfmÅlInG • Intet sPIlD • Intet besVÆr

RIV!

HÆLD!

KLAR!

BRUGSANVISNING
1) riv en pakke op og hæld hele indholdet i afløbet.
2) tilføj en lille mængde varmt vand, lige nok til at sikre,
at der ikke forbliver overskydende pulver på overfladen.
3) lad det stå i 15-30 minutter og skyl derefter med rigelige
mængder varmt vand.
bemærk: for “genstridige” tilstopninger bruger du endnu en pakke
og lader det stå natten over, hvorefter du skyller efter med rigeligt
varmt vand. (for de bedste resultater, brug så varmt vand som
muligt).
for toiletter: tøm to pakker i toilettet, lad det virke natten over.
(Hvis vandstanden er usædvanlig høj, så lad vandet falde med ca.
50% og skyl derefter).
sikker for affaldsbeholderen
Vedligeholdelsestip: for at opnå det bedste resultat skal du bruge
det i alle afløb i dit hjem en gang om måneden.

- NY INNOVATIV MILJØVENLIG AFLØBSÅBNER

TOILETTER

AFLØB

VASKE

BADEKAR

EFFEktIV MOD:
• Fedt

• Papir

• Madolie

• Hår

• Hårdt vand

• Feminine

• Organisk materiale • Sæberester

produkter

VORES MISSION:
kRAFtFULDE OG EFFEktIVE PRODUktER

Hos Green Gobbler arbejder vi målrettet på at fremstille sikre,
effektive og økonomiske husholdningsprodukter med mindst mulig
negativ påvirkning af planeten. Vi er omfattet af strenge tests for at
sikre din tilfredshed.

SIkkER FOR DIG

Vores revolutionerende doseringssystem med afløbsåbner i pakker
er designet til sikkert, at dosere den rette mængde for at fjerne en
tilstopning. Ingen sprøjt, ingen spild og ingen afmåling.

Endelig kan effekt og miljø arbejde sammen!

GREEN GOBBLER
OPLØSER SELV DE MESt
GENStRIDIGE AFLØBSStOP
sIkkert • mIljøVenlIGt • effektIVt • nemt

Distributør:

www.ho-pe.eu

