
VERWEERD OF
GEOXIDEERD

METAAL?
HG metaalglans verwijdert oxidatie en

verwering op chroom, RVS, koper en 
aluminium. Het resultaat: weer schoon en

glanzend metaal! Eenvoudig in gebruik:
inwrijven, afnemen en opwrijven.

Bovendien voorkomt HG metaalglans
hervervuiling door de beschermende

werking. Flacon 250 ml 

REMAANSLAG OP
LICHTMETALEN
VELGEN?
Ook al van alles geprobeerd
maar niets helpt? Dan is
HG velgen’snel’-
reiniger de oplos-
sing. Zonder moeite
verwijdert deze het
hardnekkigste vuil-,
vet- en remaanslag
en laat uw velgen in
een mum van tijd
weer stralen als
nieuw. Sprayflacon 
500 ml

AUTORAMEN EN
SPIEGELS ALTIJD
STREEPLOOS
SCHOON!
Reinig de ruiten van uw auto dagelijks
voor een veilig en helder zicht met
HG ruitenreiniger. Dit HG product
werkt snel en gemakkelijk en
bovendien streeploos. Ook
geschikt voor kunststof 
ruiten, zoals bijv. uw dak-
raam. Sprayflacon 750 ml 

VASTGEKOEKTE
INSECTENRESTEN
OP UW AUTO?
Vastgekoekte insecten op uw motorkap, bum-
per en raam worden met gewoon wassen of in
de wasstraat niet of nauwelijks verwijderd.
Extra hard poetsen met
spons of borstel zal
beschadiging van de lak
tot gevolg hebben. Met
HG insectenverwijde-
raar van auto’s is dit
probleem snel en doel-
treffend opgelost. Dit
unieke product ver-
weekt de vastgekoekte,
uitgedroogde insecten,
waardoor ze heel mak-
kelijk loslaten. Sprayen,
enige minuten laten inwerken en vervolgens de auto
op de gebruikelijke manier wassen.Veilig voor de
gehele carrosserie. Ook geschikt voor motoren,
bromfietsen en helmen.
Sprayflacon 750 ml

MET ≠ EEN BLINKEND 
SCHONE AUTO!

7,25

6,85

UW AUTO WASSEN EN
WAXEN? DAT KAN NU IN
ÉÉN WASBEURT!
Nog nooit was auto wassen en in de was zetten zo
plezierig en gemakkelijk. HG car wax shampoo
is een hoogwaardige, supergeconcen-
treerde reiniger. De fantastische lak-
bescherming en het geweldige
afpareleffect 
worden veroor-
zaakt door de 
toegevoegde
ultramoderne
wascomponenten die
bovendien een superglans geven.
Bovendien is HG car wax shampoo
zeer zuinig voor uw portemonnee.
Flacon 1 liter

ÉÉN FLES IS VOLDOENDE VOOR ZO’N
55 WASBEURTEN!

4,95

6,59

3,95

SMOEZELIGE
OF VLEKKERIGE

AUTOBEKLEDING?
Fris het eens op met HG bekleding-reiniger. Speciaal ontwikkeld voor hetverwijderen van vlekken en het reinigenvan vervuilde bekleding. Bovendien

werkt dit product na gebruik vuilafstotend. Natuurlijk ook te gebrui-ken voor de bekleding in caravan of
boot. In
handige

spray-
flacon

van
500 ml 

5,59
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≠ VOOR DE TOTALE VERZORGING
VAN TUINMEUBELEN!

NU NOG MOOIER EN SNELLER UW TEAK- OF HARD-
HOUTEN TUINSET WEER ALS NIEUW!
Een nieuwe teak- of hardhouten tuinset ziet er altijd schitterend uit door de warme, natuurlijke uitstraling. Maar als het een
seizoen in weer en wind heeft gestaan, heeft die prachtige uitstraling plaats gemaakt voor grauwheid. Lakken is geen optie;
het is veel werk en de lak krijgt op deze houtsoorten geen goede hechting waardoor het er al snel niet meer uitziet. HG
heeft nu een 2 stappen systeem ontwikkeld, die het hebben van een teak- of hardhouten tuinset weer aantrekkelijk maakt.
In bij elkaar max. 2 uurtjes werk, brengt u uw tuinset in de nieuwe staat terug.

ONTGRIJZEN ZONDER
SCHUREN!
Met HG hardhouten tuinmeubel ontgrijzer spuit u
het hardhout of rotan in. Dat lijkt makkelijk! En het is ook
makkelijk, want terwijl u met het “gemak dient de mens”
spuitpistool aan het sprayen bent, ziet u het hout of rotan al
ontgrijzen en z’n originele blanke houtkleur terugkrijgen. Het
loskomende vuil even afborstelen of afsponsen en vervolgens

met overvloedig water
afspoelen. Bij voorkeur
met de tuinslang of
anders een gieter.
(Gebruik geen hoge
druk spuit!) Als het hout
helemaal droog is, is het
klaar voor de volgende

behandeling. Sprayflacon 750 ml 

BESCHERMEN EN
WEER OP KLEUR
BRENGEN!
HG rotan tuinmeu-
belvernieuwer en
beschermer geeft
rotan een nieuwe,
mooie, beschermende,
flexibele, transparante en slijtvaste
toplaag. Hiermee wordt het rotan
weer mooi glanzend en goud/bruin
van kleur.Tevens wordt door
de UV-werende eigen-
schappen snelle verwering
en vergrijzing van het rotan
tegengegaan. Het is, naast
rotan, ook geschikt voor
pitriet. Spraybus 500 ml

VOOR TEAK, ANDER HARDHOUT EN ROTANSTAP 1 VOOR ROTANSTAP 2

2

VOOR HARDHOUTSTAP 2

VERWEERDE
TUINMEUBE-
LEN WEER
ALS NIEUW!
Als de atmosferische 
vervuiling voor uw kunststof
tuinmeubelen te veel is

geworden en ze er zo troosteloos uitzien dat u
denkt aan weggooien, dan heeft HG de
oplossing: HG kunststof tuinmeu-
belvernieuwer. Dit product geeft
uw kunststof tuinmeubels een twee-
de leven. Een eenvoudige klus met
een super resultaat! Flacon 500 ml 

KUNSTSTOF 
TUINMEUBELEN
KRACHTIG 
REINIGEN!
Omdat tuinmeubelen doorgaans constant 
buiten staan, is de vervuiling hardnekkig.
Een krachtige reiniger is dus vereist!
HG tuinmeubel ‘kracht’ reiniger doet
het woord ‘kracht’ in zijn naam eer
aan, doordat hij sterk aangehechte
vervuiling gemakkelijk verwijdert
zonder dat de kunststof wordt
aangetast. Geschikt voor dagelijks
gebruik. Sprayflacon 750 ml 

8,404,69

BESCHERMEN EN WEER OP KLEUR
BRENGEN!
Om 1) het snel weer grijs worden te voorkomen, 2) het hardhout te beschermen
tegen uitdrogen en 3) de echte mooie hardhouten kleur weer terug te krijgen, spuit
u het hardhout vervolgens in met HG hardhouten tuinmeubel 
vernieuwer. Dit lijkt makkelijk! En het is ook makkelijk, want
terwijl u de zelfsprayende spuitbus bedient, ziet u het hard-
hout z’n vertrouwde, warme en natuurlijke kleur weer
terugkrijgen.Wat u niet direct ziet maar wel gebeurt, is 

dat dit product het hardhout waterafstotend maakt 
en het voedt tot diep in de poriën, waardoor het
voor jarenlang wordt beschermd tegen vlekken,
UV licht en uitdroging. Spraybus 500 ml 

Als alternatief voor stap 2 voor hardhout, kunt u ook
HG teak e.a. hardhout vernieuwer gebruiken. Dit

sterk geconcentreerde kwastproduct is naast het behande-
len van uw tuinset ook uitermate geschikt voor al het

andere hardhout in uw tuin, zoals vlonders, tuinhek-
ken, bloembakken e.d. Ook dit product maakt het

hardhout waterafstotend en voedt het tot diep in de
poriën, waardoor het jarenlang wordt beschermd

tegen vlekken, UV licht en uitdroging. 1 liter goed voor 10 m2

7,95

17,65

4,95

9,55
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ALTIJD RAAK!Zoemende muggen, vliegen of wespen om uw hoofd, als je zit of als je ligt, binnenof buiten! In het gunstigste geval heeft u een vliegenmepper paraat anders wordthet de krant of de televisiegids. Maar in al deze gevallen kunt u pas slaan als zerustig gaan zitten. KNAL ... als u de  lampenkap al niet in tweeën heeft geslagen danzit er in ieder geval een vieze vlek op en van de televisiegids moeten ook restantenverwijderd worden.Allerminst ideaal dus! HG heeft een snelle, zeer effectieve en zeer schoneoplossing voor u. De HG X elektrische muggen-, vliegen- en wespenverdelger.Ondanks de fraai gestylde racketvorm van deze verdelger is het geenszins noodzakelijk om sportie-ve aanleg of balgevoel te hebben. Met de HG elektrische muggen-, vliegen- en wespenverdel-ger raakt u namelijk altijd en de elektrisch geladen bespanning doet de rest. Het insect hoeft debespanning maar te raken en het is gebeurd met hem. Hij valt op de grond en is nog helemaalheel. Dus geen stukgeslagen lampenkappen en geen vieze vlekken meer. De HG X elektrischemuggen-, vliegen- en wespenverdelger werkt op 2 penlite batterijen en is zeer zuinig ingebruik. De HG X elektrische muggen-, vliegen- en wespenverdelger is goedge-keurd volgens de EN 60335 richtlijn. Ook ideaal voor boot, tent en caravan. Ongevaarlijkvoor kinderen, maar het is natuurlijk geen speelgoed.

ANDER ONGEDIERTE?HG X spray tegen vliegende en kruipen-de insecten kunt u overal spuiten waar ulast heeft van ongedierte. Binnens- of bui-tenshuis, het maakt niet uit; dit product ruikten vlekt niet. Kakkerlakken, larven van de tapijt-kever, mieren, vlooien en alle andere insecten dieu niet kunt thuisbrengen, maar die wel veelpootjes en aparte kleuren hebben, ziet u nietmeer terug. Sprayflacon 400 ml (6 tot 8 weken werkzaam!) 
Toelatingsnummer: 1201/B.Werkzame stoffen:0,3 % permethrin 25/75 cis/trans, 1% piperonylbutoxide, 0,2% tetramethrin.

STINKT DIE GFT-
CONTAINER

WEER?
Gescheiden afval verza-
melen is goed, maar de

geur mag iets minder.
Onvolledige afbraak van
organisch afval veroor-
zaakt deze ondraaglijke

stank. En juist in de
zomermaanden kan dit

nog hinderlijker worden
door fruitvliegjes en
andere insecten. Een

simpele, direct werkende
oplossing is HG tegen

GFT-geur.
Sprayflacon 500 ml 

WEG MET ROEST!
Met HG roestoplosser
maakt u uw (tuin)gereed-
schap, hekken, bouten en
moeren, e.d. zonder 
schuren weer roestvrij.
Simpelweg opbrengen,
laten inwerken en
afspoelen. Uw gereed-
schap is weer klaar voor
gebruik. 500 ml

GA JE HANDEN
WASSEN...
HG vuile handenreiniger is een 
unieke zeer krachtige handreinigingsgel.
Desondanks is dit product mild voor de han-
den, omdat het geen oplosmiddelen bevat en alkali- en
fosfaatvrij is. Daardoor verwijdert HG vuile handen-
reiniger snel
en gemakkelijk
olie, vet, inkt,
grondvuil, en
ander hardnek-
kig vuil, zonder
de huid aan te
tasten.
pot 500 ml

OLIEVLEKKEN OP
UW OPRIT?

Geen nood! De unieke
HG olievlekkenreini-

ger weet er wel raad
mee. Opbrengen, in

laten trekken en goed
naspoelen en het pro-

bleem is 
opgelost.

Flacon
500 ml 

olievlekken

détacheur

reiniger

7,05
6,99

≠ HEEFT ALLE PRODUCTEN VOOR
EEN SCHONE EN FRISSE TUIN!

Biologisch afbreekbaar

3≠ GEEFT INSECTEN GEEN KANS!
Per stuk 
6,99

HG X poeder tegen mierenen andere kruipende insec-ten is speciaal ontwikkeld om testrooien op looppaden en in
nestopeningen. 200 gram 
Toelatingsnummer: 100/B.Werkzame stof:0,75% permethrin 25/75
cis/trans

4,69
6,85

5,95

6,95
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VERVEN ZONDER 
SCHUREN?

HG super verf(hecht)reiniger maakt verfwerk en
onbehandelde oppervlakken, die nog geschilderd moeten

worden, zo super schoon en vetvrij, dat schuren niet
meer nodig is! Deze ontvetter met actief dennenextract

is tevens geschikt als reiniger voor verontreinigd verfwerk
door b.v. atmosferische vervuilingen of nicotine-aanslag.

1 liter 

BESCHERM UW (WOON)-OMGEVING TEGEN GRAFFITI!Graffiti is meestal een ongewenste 'opvrolijking' van uw (woon)omgeving. Het verwijderen van graffiti kan zeer moeilijk zijn, zeker op poreuze ondergronden. Debeste bescherming tegen graffiti is dan ook het aanbrengen van een beschermlaag,waardoor graffiti eenvoudig en veilig te verwijderen is. HG 'anti graffiti coating'geeft een duurzame, onzichtbare en verwijderbare laag op poreuze enniet-poreuze ondergronden waardoor graffiti zich niet goed aan hetoppervlak kan hechten. Het is een volledig kleurloos en transparantproduct dat onder andere alleen op donkere ondergronden lichtwaarneembaar kan zijn. HG 'anti graffiti coating' is onder anderegeschikt voor het beschermen van gevels, schuttingen en garagedeuren,zowel geverfd als ongeverfd. 750 ml is goed voor2,5 – 4 m2 afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.
LASTIG BUUR-
JONGETJE??
HG graffity remover is
uitermate geschikt voor het vei-
lig verwijderen van spuitbus-,
verf- en viltstiftvervuiling
van kwetsbare opper-
vlakken zoals lak, verf
en kunststof. Pot van
500 ml 

MAAK UW GEVEL ONZICHTBAAR
WATERAFSTOTEND!
Het indringen van regen kan vochtplekken op muren geven. Dit
vocht neemt atmosferisch vuil mee, waardoor uw gevel smerig
wordt. Bovendien kunnen schimmels ontstaan en kan er groene 
aanslag op groeien.Als vocht naar binnen doorslaat, ontstaan er 
schimmelplekken aan de binnenmuur die een muffe lucht zullen gaan ver-
spreiden. Door de gevel te behandelen met HG waterdicht
voor gevels, kan water niet meer in de gevel dringen,
waardoor al deze ongewenste effecten tegen worden gegaan.
HG waterdicht voor gevels is absoluut het beste product
dat verkrijgbaar is. Het is ontwikkeld op basis van de nieuw-
ste chemische technologie, waardoor het minimaal 10 jaar
werkzaam is. Bovendien is het zeer eenvoudig aan te bren-
gen en blijft de muur gewoon ‘ademen’.

Geschikt
voor alle

ondergronden!

Onzichtbaar!

Geen nare ammonia geur!
4,69

UITSLAG OP UW 
STENEN MUREN?
Vindt u het ook zo lelijk, die
witte uitslag op uw stenen
muren? Deze metselwerkuit-
slag, ook wel bekend als sal-
peteruitbloeiing, is nu een-
voudig te verwijderen met
HG metselwerkuitslag
verwijderaar.Alleen maar
met borstel aanbrengen en
verdelen, even laten inwer-
ken, schrobben en het
oppervlak goed naspoelen
met water. Uw muren wor-
den weer
als nieuw!
Flacon
1 liter 

HET “DREAM TEAM”TEGEN GRAFFITI!! 

30,79

11,09

5 liter
55,95

1 liter
13,25

≠ GEBRUIKT U IN, OP   

≠ VOOR DROGE EN SCHONE GEVELS!

4
7,69
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LAAT HOUT NIET
UITDROGEN!

HG bijenwas geeft naast antiek, blank
en geloogd eiken ook vele andere hout-

soorten een natuurlijke voeding, waardoor
uitdroging voorkomen wordt. Daarnaast

zorgt het voor een warme tint en een
mooie glans. Laat HG dus voor uw houten

meubelen zorgen. HG bijenwas is verkrijg-
baar in de kleuren wit - voor de lichtere
houtsoorten als grenen; bruin - voor de

donkere houtsoorten of om lichter hout
donkerder te maken-; geel (naturel) - voor

alle houtsoorten. Flacon 500 ml 

ANTIEKE MEUBELEN
IN TOPCONDITIE!
HG vloeibare antiekwas geeft uw antieke

meubelen meer glans en een harde vuilafstoten-

de laag. Door de voedende werking van deze

hoogwaardige was wordt
uitdroging voorkomen.
HG vloeibare antiek-
was is verkrijgbaar in
een bruine en in een
gele uitvoering. Flacon
300 ml

OUDE & VULE WAS-
LAGEN VERWIJDEREN?
Oude en vuile waslagen kunnen probleemloos
worden verwijderd met HG meubelwas 
remover.Wanneer
de vuile toplaag is
verwijderd, wordt de

authentieke houtnerf
weer zichtbaar. Daarna
kunt u weer HG bijen-
was of HG vloeibare
antiekwas aanbrengen.
Flacon 300 ml

SERVICEBEURT
VOOR HOUTEN 
MEUBILAIR
Het gerenommeerde 
product HG meubeline is
er niet alleen voor het 
verwijderen van krasjes,
vlekken of uitgebeten water-
en alcoholkringen. Nee, het 
kan nog meer.Want ook
verbleekt of verschoten houten meubilair knapt HG meubeline
doeltreffend op. HG meubeline is geschikt voor gebeitst, geolied
en in de was gezet hout, maar ook voor onbehandeld hout.
HG meubeline is verkrijgbaar voor donkere houtsoorten en voor
lichte houtsoorten. Flacon 250 ml 

KUNSTSTOF HEEFT EEN
SPECIALE REINIGER NODIG!

HG kunststof, verf en behang ‘intensief ’ reiniger reinigt
uitzonderlijk sterk, zonder het risico dat de kunststof bescha-

digd of dof wordt. Het verwijdert met het grootste gemak 
hardnekkige nicotine-, roet-, en atmosferische aanslag, schoen-

strepen, vet en vuil van alle kunststof materialen zoals kozijnen,
schrootjes, plafonds, gevelbekleding

(Trespa), keukenkastjes, lamellen, etc.,
etc. Ook uitermate geschikt voor

alle verfwerk en afwasbaar behang.
HG kunststof, verf & behang

‘intensief ’ reiniger
levert een snel, goed
en streeploos resul-

taat. In handige spray-
flacon van 750 ml 

UW INTERIEUR IN
EEN HANDOMDRAAI
SCHOON!
HG interieurspray verwijdert met het
grootste gemak vuile vingerafdrukken
en alle andere dagelijkse vervuilingen
van deuren, gelakte meubels en
kunststof. En de prijs is zeer gunstig!
Sprayflacon 500 ml 

5,75
5,65

5

4,95

2,99

GLAS EN SPIEGELS ALTIJD
STREEPLOOS SCHOON!
HG glas & spiegel-
spray heeft vele voorde-
len t.o.v. de alom beken-
de universele producten:
het werkt beter, sneller,
geeft zonder moeite een
streeploos resultaat, laat
geen blauwe waas achter
en heeft een heerlijk 
frisse geur! En voor de
prijs hoeft u het niet te
laten, want HG glas &
spiegelspray is wel
vele malen beter
dan alle andere
producten, maar
niet duurder.

500 ml
navulflacon

2,75

500 ml
sprayflacon

3,69

OOK DE PROFESSIONELE 
GLAZENWASSERS GEBRUI-

KEN HET! EN NIET
VOOR NIETS!

HG glazenwasser is een super geconcen-
treerd product dat absoluut streeploos en

intensief reinigt en ontvet, maar geen ammonia of spiritus
bevat. Dit product wordt dan ook niet voor niets door

professionele glazenwassers gebruikt. HG glazenwasser
voldoet aan professionele eisen en zelfs meer, want dit HG
product is pH-neutraal waardoor het verf, lak en kunststof

niet aantast en bovendien heel mild is voor de handen.
Flacon 500 ml

DE BESTE VERZORGING
VOOR HOUTEN MEUBELEN!

≠ VOOR HET GEHELE INTERIEUR!

3,29

EN OM HET HUIS!

5,95

6,79
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VLEKKEN IN UW
STROPDAS?
Alle mannen kennen het probleem. Soms lijkt
die stropdas net een servet; bijvoorbeeld met
eten gespat of in de soep gehangen. En dan
heb je nog het huidvet afkomstig van de hals
die de strop bovenaan zo lekker vettig maakt.
En dassen zijn tegenwoordig niet meer goed-
koop... en de stomerij ook niet. Maar HG heeft
nu de ultieme oplossing; HG vlekweg 
dassenwasje. U rolt de das luchtig op en 
doet hem in de dassenwaspot, deksel erop,
even schudden, even wachten en vervolgens
haalt u met de bijgeleverde speciale
pincet de das weer uit de pot en
u hangt deze op om
te laten drogen.
Binnen 30 minu-
ten is de das
droog, schoon en
frisruikend. Geschikt
voor alle soorten en
kwaliteiten stropdas-
sen. Pot 600 ml, super
voordelig na te vullen

500 ml

VALE KLEDING
WEER NIEUW!

Door het dragen, wassen en 

drogen wordt, met name donkere

kleding, vroeg of laat, vaal.Vaak ziet het 

kledingstuk er, buiten de vaalheid, nog goed

uit.Als een kledingstuk vaal wordt, lijkt het

alsof plaatselijk de kleurstof uit de stof is

getrokken. Maar in de meeste gevallen is dit

niet het geval.Als de vale stukken onder de

microscoop bekeken worden, wordt duidelijk dat het gaat

om duizenden kleine haartjes, die zich hebben losgemaakt

uit de stof. Deze minuscuul kleine haartjes zorgen ervoor

dat u niet meer direct op de stof kijkt, maar dat het zicht

op de stof wordt vertroebeld. Het visuele effect van deze

vertroebeling is vaalheid. Om de vaalheid op te heffen,

moeten deze minuscuul kleine haartjes verwijderd worden.

En dat doet HG vaal textiel weer nieuw voor u. Deze

hightech enzymen formule ‘knipt’ de haartjes af tot op de

stof, waardoor uw kledingstuk er weer als nieuw uit zal

zien. (Indien de minuscuul kleine haartjes

gaan klitten, dan ontstaan de zo geheten 

pillen (pluizen, bolletjes) ook
deze worden met
HG vaal textiel

weer nieuw verwij-
derd.) Flacon 100 gram 

DONKERE
KLEDING BLIJFT

NU TOT 10 MAAL
LANGER MOOI!

Als donkere kleding geen aparte wasbehandeling

krijgt, zal het door het dragen, wassen en de droger

vaal worden.Vaalheid van een kledingstuk ontstaat

doordat duizenden kleine haartjes zich los

maken uit de stof. Deze minuscuul kleine

haartjes zorgen ervoor dat u niet direct

meer op de stof kijkt maar dat het zicht op

de stof wordt vertroebeld. Het visuele

effect van deze vertroebeling is vaalheid.

Indien u donkere kleding uitsluitend wast

met HG speciaal wasmiddel tegen
vaal worden van donkere 

kleding voorkomt u dit vaal worden,

doordat dit unieke product met actief

werkende ingrediënten de eventueel los-
komende haartjes direct ver-
wijdert. Zo houdt u donkere

kleding donker en blijft het
tot 10 maal langer mooi.

Flacon 750 ml

WIT TEXTIEL BLIJVEND OF
(WEER) WITTER DAN WIT!
Als wit textiel wit moet blijven zijn er vele gevaren; het kan 
bijvoorbeeld vergelen door zonlicht, vergrauwen door wassen,
verkleuren door het gezamenlijk wassen
met ander gekleurd textiel, vuil worden
door gebruik, transpiratie, deodorant,
etc., en er kunnen ook allerlei vlekken
in komen. HG witter dan wit 
speciaal wasmiddel voor de witte
was voorkomt en verwijdert vergeling,
vergrauwing, verkleuring, en verwijdert vuil
en vlekken. HG witter dan wit voor als 
wit textiel wit moet blijven of weer wit moet
worden! Pot 400 gram

3,45

Uniek!

UNIEK: ZELFS KLUSKLEDING WORDT NU IN
EEN HANDOMDRAAI SCHOON!
Kluskleding wordt vuiler dan gewone kleding. De vervuilingen en vlekken op kluskle-
ding zijn dan ook hardnekkiger en vaak niet van alledaagse aard. Indien verwijdering
gewenst is, dienen deze vervuiling en vlekken dan ook veel krachtiger te worden 
aangepakt. HG super krachtig kluskleding wasmiddel - ook ideaal voor jeans - is
een zeer geconcentreerd, speciaal wasmiddel, dat is ontwikkeld om zware vervuilingen en vlekken
van bijvoorbeeld smeer, olie, aarde enz., enz., toch te verwijderen. Pot 450 gram 

4,59

Geen witte puntjes na het wassen (wasmiddelresten)

Met actieve anti-vaal ingrediënten

4,59

Verwijdert tevens pillen, pluisjes, bolletjes

NOOIT MEER VUILE 
KRAGEN, MANCHET-

TEN, EN VLEKKEN! 
HG wasgoed “vlekken en plekken” voorbe-

handeling is een ‘direct actief’ formule en
daardoor de beste vlekkenoplosser in

z’n soort. Na het inspuiten van de vlek
maakt het product direct de vlek los van
het textiel waardoor uw wasmiddel geen

moeite meer zal hebben uw wasgoed
vlekkeloos schoon te krijgen.Vette kraag-
randen, ketchup-, mayonaise-, wijn-, olie-,

chocola (smeer)vet- make-upvlekken, enz,
enz. worden in het hoofdwasprogramma
probleemloos verwijderd. Flacon 500 ml 

5,25

super geconcentreerde formule met accelerators!

3,35

navulflacon
500 ml
4,69

pot
600 ml
7,25

TEXTIEL MOOI!

7
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VET OP 
GASFORNUIS,

AFZUIGKAP
EN

MAGNETRON!
Dit herkent u vast allemaal: U bent lekker

aan het kokkerellen en dan spat het vet alle
kanten op. U denkt al bij uzelf: “Deze maal-

tijd is straks sneller opgegeten dan dat ik dit
heb schoongemaakt”. Maar dan denkt u fout!

Want met HG vetweg maakt het
hardnekkigste vet geen kans en is

uw keuken in een handomdraai
weer schoon en fris. Even 

sprayen, afnemen en klaar.Tevens
geschikt voor magnetrons.

KUNSTSTOF AANRECHT-
BLADEN ELKE DAG

STREEPLOOS GLANZEND!
Ja, dat zou u ook wel willen. Nadat u de keuken

heeft opgeruimd, heel snel dat aanrechtblad
nog even lekker laten glanzen alsof het nieuw

lijkt! Dat kan nu met
HG kunststof ‘snel’ glans

voor o.a. aanrechtbladen. Een
druppel op een doekje doet

wonderen en beschermt
tevens tegen het indringen

van bijvoorbeeld koffie-
vlekken en maskeert lichte

beschadigingen. 125 ml

INGEBRAND VUIL
OP DE KERAMISCHE

KOOKPLAAT!!?
HG keramische kookplaat ‘intensief ’ reiniger

haalt ingebrand en hardnekkig vuil gemakkelijk van

de keramische kookplaat. Bovendien laat het een

vuilafstotende en beschermende glanslaag achter.

DE TOTALE VERZOR-
GING VAN UW KERA-
MISCHE KOOKPLAAT!
Na het koken is de kookplaat vaak vettig

en vuil. De keramische kookplaat blijft
mooi en schoon door dagelijks
HG keramische kookplaat
‘alledag’ reiniger te gebruiken.
Deze fris ruikende en snel

werkende reiniger hoort
dus naast de
kookplaat te
staan.

HET NADEEL VAN DE
OVEN & GRILL:
ZE WORDEN
ZO SMERIG!!
Wat kan zo’n oven of grill er toch
uitzien. Helemaal zwart geblakerd,
vet en vies, en met geen mogelijk-
heid schoon te krijgen ... althans
dat denkt u. FOUT! Met
HG oven & grillreiniger maakt
u elke oven of grill met het 
grootste gemak weer blinkend
schoon. De aanslag vliegt eraf zonder

te schuren of te schrob-
ben. Sprayflacon 500 ml 

VOORKOM EN VERHELP STORINGEN! GEEF UW WAS- EN
VAATWASMACHINE EEN VEEL LANGER LEVEN!
Was- en vaatwasmachines lijken in eerste instantie altijd schoon. Maar zo schoon zijn ze niet.
Elke wasbeurt weer vervuilen cruciale (vaak onzichtbare) onderdelen in uw machines door 
aanslag gevormd door kalk, zeep en vuil. Door deze vervuilingen slijten de onderdelen
waardoor storingen ontstaan. Dit zorgt niet alleen voor het niet meer werken van de machine,
maar ook voor andere problemen, zoals: de was is niet goed schoon, het wasprogramma duurt
langer, de machine verwarmt niet of niet goed en/ of de machine blijft afpompen. Het bekendste
voorbeeld van een defect onderdeel is het verwarmingselement.Voordat het stuk gaat functio-
neert het al lange tijd niet meer naar behoren. Maar er zijn meer onderdelen gevoelig voor 
vervuiling.Vandaar dat professionele was- en vaatwasmachine reparateurs na een reparatie een
machine altijd helemaal reinigen om er zeker van te zijn dat niet op korte termijn een ander
onderdeel het begeeft als gevolg van vervuiling.

Nu kan een storing als gevolg van vervuiling ook voorkomen worden door elk kwartaal de was-
en vaatwasmachine heel eenvoudig te reinigen met (ook door professionele reparateurs gebruikte)
HG onderhoudsmonteur voor was- en vaatwasmachines. Zo wordt voorkomen dat filters,
vlotters, afvoerpijpen en andere moeilijk bereikbare onderdelen vervuilen.Afdichtingrubbers 
blijven elastisch en waterbestendig waardoor lekkage en kortsluiting worden voorkomen. Natuurlijk
worden ook alle zichtbare delen glanzend schoon waardoor de
machine niet alleen van binnen weer als nieuw is maar ook 
zichtbaar er weer als nieuw uitziet.
2 x 100 ml is goed voor 4 reinigingsbeurten voor vaatwassers 
of 2 reinigingsbeurten voor wasmachines. 200 ml 

500 ml
sprayflacon  

4,69

500 ml
navulflacon  

5,45

500 ml
flacon
4,99

250 ml
flacon
4,90

MET ≠ IS UW KEUKEN   

DOFFE ROESTVRIJ-
STALEN, KOPEREN OF

ALUMINIUM PANNEN?
Een eenvoudige klus voor HG staalpolish. Het

product met de unieke 3 in 1 formule:
reinigt, glanst en beschermt. HG staal-

polish heeft een polijstende werking,
waardoor oxidatie en/of vuile aanslag
wordt verwijderd en de glans wordt

hersteld. 250 ml 

4,69

5,35

__________________________________________

DIT PRODUCT IS ONTWIKKELD IN 
SAMENWERKING MET GESPECIALISEERDE

WITGOED REPARATEURS.__________________________________________

Dat is dus slechts 1,09 per fles!

8,59

6,65

8
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ALS HET KOFFIE-
ZETTEN STEEDS 

LANGER DUURT...
...en steeds meer gepruttel te horen is en
de koffie begint ook nog minder lekker te

smaken, dan is de diagnose:
Dichtslibbende leidingen door kalkaanslag.
Behandelingsvoorschrift: 1 keer behande-
len met HG brilliant ‘snel’ ontkalker.

Resultaat: Uw koffiezetapparaat werkt
weer als nieuw. HG brilliant ‘snel’ ont-

kalker is ook uitstekend geschikt voor
het ontkalken van heetwaterkokers, was-

machines en vaatwasmachines. 500 ml 

ROESTVRIJSTAAL ALTIJD
STREEPLOOS OP GLANS!In veel moderne keukens wordt
roestvrijstaal verwerkt. Het geeft
een keuken stijl en allure.Alleen hetstreeploos op glans houden van ditexclusieve materiaal zou wel wat eenvoudiger mogen! Met
HG roestvrijstaal ‘snel’ glans
hoeft u niet lang te wrijven en te
poetsen. Een beetje op een 
doekje, slechts licht over het
oppervlak wrijven en een
streeploze glans is voor vele
weken een feit. Flacon 125 ml 

VERSTOPPINGEN DOOR
VUIL, HAREN, ZEEP OF
ANDERE OORZAKEN?

1. ≠ VLOEIBARE
ONTSTOPPER

Loopt de afvoer niet meer door?
Ontstop deze dan veiliger en supersnel
met HG vloeibare ontstopper, voor
vrijwel alle soorten verstoppingen! Dit
product is door de unieke samenstel-

ling meteen gebruiksklaar en
ontstopt binnen 30 minuten zon-

der spetteren en
bruisen.Tevens
bruikbaar voor

het vliegensvlug
laten verdwijnen

van nare geurtjes
uit de afvoer.
Flacon 1 liter

VERSTOPPING DOOR VET EN
ETENSRESTEN?
2. ≠ KEUKENONTSTOPPER
Met name de keukenafvoer krijgt veel vet en
etensresten te verwerken. Doordat vet niet
goed met water mengt, krijgt het vet kans om
zich aan de wand van de afvoerpijp te hechten.
Vervolgens koelt het vet af en gaat het stollen, waardoor het
andere voedselresten vasthoudt. De verstopping die dan ont-
staat zal zeer hardnekkig zijn. HG keukenontstopper is spe-
ciaal ontwikkeld voor het ontstoppen van dit soort verstoppin-
gen. Deze ook in de professionele markt gebruikte formule bevat
enzymen en microben die de verstopping genadeloos oplossen,
echter zonder gevaar voor alle soorten afvoerlei-
dingen. Indien van HG keukenontstopper regel-
matig een scheutje in de afvoer wordt gedaan,
werkt het preventief tegen verstoppingen en zal het
stank uit de afvoer voorkomen.Tevens is HG keu-
kenontstopper een uitstekende accelerator voor
het afbraakproces in septic tanks. Flacon 750 ml

5,59

3,99

DE BESTE ONTSTOPPERS VAN BELGIË!  

4,95

NIET ZICHTBAAR!

NIET VOELBAAR!

BEVAT GEEN SILICONEN!

ALTIJD IN TOPCONDITIE!

9

5,25

2,19

NAAST DIT 
UNIEKE AFWAS-
MIDDEL IS ER OOK:
HG afwas dermo neutraal; krachtig tegen
vet, maar supermild voor de gevoelige huid.
Flacon 500 ml

HG afwas maximaal hygiënisch; voor
het reinigen van de meest vervuilde vaat
met maximale hygiëne. Flacon 500 ml 

≠ AFWAS HET BESTE VOOR UW AFWAS EN VOOR U!
GLASWERK STREEPLOOS SPRANKE-

LEND SCHOON ZONDER AFDROGEN!
Kristal en bierglazen doet u liever niet in de vaatwasmachine. Kristal niet, omdat het

etst en daardoor (op den duur) mat wordt. Bierglazen niet, omdat het volgende bier-
tje door het glansspoelmiddel van de vaatwas direct dood slaat. Maar u wilt ook niet

afdrogen! Kristal niet, omdat het dan makkelijk breekt en bierglazen niet, omdat het te
veel werk is. HG afwas voor kristal & bierglazen biedt de oplossing. Dit super 

geconcentreerde product ontvet en reinigt glaswerk streeploos zonder af te drogen.
HG afwas voor kristal & bierglazen heeft een huidneutrale pH waarde,

waardoor het mild is voor de handen. Flacon 500 ml

2,702,70

NOOIT MEER
VLEKKEN IN

UW AAN-
RECHT-

BLAD!
Aanrechtbladen
(maar ook ven-

sterbanken,
tafels en 

keukenvloeren)
van marmer,

graniet, zand-
steen en alle

andere poreuze
steensoorten,

zijn na een
behandeling

met HG top
protector absoluut

resistent tegen water, olie, vet
en vuil.Alles wat u morst, blijft
gewoon boven op de steen lig-
gen en is eenvoudig te verwij-

deren. Zeer gemakkelijk
aan te brengen. 100 ml

goed voor 10m2

9,15

Zeer zuinig in gebruik!
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(EMAIL)
BADEN EN

DOUCHEBAK-
KEN VEILIG
OP GLANS!

Met HG sanitairglans laat u
al uw (doffe) sanitair weer

super glanzen. Doordat dit pro-
duct geen schuurmiddel of zuren bevat, is

het veilig voor alle soorten wastafels,
(email) badkuipen, tegels en kranen.

Gewoon een druppel op een
spons. Bij regelmatig gebruik
wordt kalkaanslag voorko-

men. Flacon 
500 ml 

HARDNEKKIG KALKSTEEN,
KOPERGROEN, URINESTEEN OF
ROESTVLEKKEN?
Helpt niets meer en wilt u uw toilet, douche of
badkamer er toch stralend laten uitzien? Stop met
zoeken en gebruik HG hagesan blauw.Voor dit
sterk geconcentreerde wondermiddel
is zelfs het hardnekkigste bruine kalksteen een 
peulenschil. Bovendien tast het de voegen niet aan
en is het veilig voor chroom. Ook uitstekend geschikt voor
het kalksteen vrijmaken van de douchekop.

MET ≠ KALKWEG IS
KALKAANSLAG VERWIJ-
DEREN GEWOON LEUK!

Om dof uitgeslagen tegelwerk en sanitair in de badkamer
of een mat uitgeslagen roestvrijstalen aanrechtblad in de

keuken moet u in de toekomst gewoon lachen!
Want het is heel leuk om met HG kalkweg aan

de slag te gaan. U hoeft namelijk niet veel te
doen. Het product doet het werk en u staat

alleen te kijken hoe alles weer gaat stra-
len en glanzen en heerlijk gaat ruiken,

zonder dat het chroom van de kra-
nen, voegen of tegels wordt aange-

tast. HG kalkweg is ook enorm
voordelig

na te vullen
met het

HG kalk-
weg 3X

navulcon-
centraat.

UW WHIRLPOOL
HYGIËNISCH SCHOON
EN FRIS!
Tijdens het gebruik van de whirlpool vindt 
bacteriegroei en vervuiling door kalk, zeep, vet
en olie in het systeem plaats. Na het 
leeglopen van het bad zal het interne
systeem van uw whirlpool 
verder vervuilen door bacterie-
groei en het aankoeken van ver-
vuiling. In sommige gevallen kan
dit ook een onaangename geur
veroorzaken. HG hygiënische
whirlpool reiniger reinigt het whirl-
pool systeem hygiënisch en op natuur-
lijke basis, zonder gevaar voor het inter-
ne systeem en het milieu. Ook 
aangekoekte vervuiling en aanwezige
stankbronnen worden zonder 
problemen verwijderd. Flacon 1 liter

HOOG GECONCENTREERD!

VERWIJDERT BRUINE BADOLIERANDEN!

SCHIMMELVLEKKEN OP
KITRANDEN EN
TEGELVOEGEN?
Deze vieze, zwarte, bruine of roze schimmelaanslag komt voornamelijk voor invochtige ruimtes, met name op kitranden,tegelvoegen, stucwerk en douchecabines.Buiten de vieze aanblik die schimmel metzich meebrengt, kan deze ook een
zeer muffe geur veroorzaken.
Bestrijd de schimmel onmiddellijk
en hygiënisch met HG schim-
melvlekkenreiniger.
Toelatingsnummer: 1287/B. Bevat o.a.: anionoge-ne opppervlakte-actieve stoffen, chloorbleek-middel en natrium hydroxide < 5%.

500 ml 
sprayflacon

7,30

500 ml 
navulflacon
5,45

500 ml
3x

navulflacon
4,99

SUPERVOORDELIG NAVULLEN: 1,66 PER FLES

8,40

Supervoordelig navullen nu 0,98 per fles

1 liter
8,15

500 ml 
sprayflacon

4,20

GEEF ≠
DOUCHE &
WASBAKSPRAY
EEN PLAATSJE IN
DE BADKAMER!
Maak er gewoon een huisregel van: na het douchen,
wassen en scheren sprayt elk gezinslid het
gebruikte sanitair even in met HG douche &
wasbakspray.Alles blijft blinkend schoon en
u heeft veel minder werk.Voor de prijs hoeft
u het niet te laten!

500 ml 
sprayflacon

3,95 500 ml 
5x

navulflacon
4,90

10

KRACHTIG MAAR MILD!

4,95

≠, ALLES VOOR GLIMMEND
SANITAIR!

500 ml
4,85



WEG MET VOCHT UIT CARAVAN, BOOT,

SCHUUR, KELDER, WOONKAMER, KAST ETC.!
De HG vochtvanger werkt op basis van vochtaanzuigende korrels. Het systeem is geluidloos en werkt

zonder stroom of batterijen. De toegepaste, ronde vochtvangerkorrels hebben een groter absorptie-

oppervlak dan de vaak toegepaste schilfers en door de ronde vorm ontstaat er bovendien meer ruimte

tussen de korrels waardoor er meer lucht (met vocht) langs de korrels kan stromen.Tezamen met de super

ventilerende korrelkorf, resulteert dit in een vochtvanger die sneller is, langer zijn werk doet en bovendien tot wel 1,5 keer meer

vocht uit de lucht onttrekt dan vergelijkbare systemen.Afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid werkt een HG vochtvanger

met 450 gram HG vochtvangerkorrels 2 à 3 maanden in een ruimte van ca. 40 m3. een lange tijd niet komt (winterstalling

boot of caravan) of waar de vormgeving er minder toe doet. En dat kan bovendien ook nog eens zeer voordelig (tot wel 40%

goedkoper). Er is immers alleen een korf en een flacon HG vochtvanger korrels nodig.

ALLE NARE
GEURTJES WEG!
Heeft uw huisdier geplast op het tapijt
... of heeft hij een vaste plek waar hij
graag ligt ... of heeft uw kind overgegeven in de auto?
Zo kunnen wij u nog veel meer voorbeelden opnoemen van
vervuilingen die wel goed schoon te maken zijn, maar toch
onfris blijven ruiken of zelfs blijven stinken. Een parfum
opspuiten is niet de oplossing.Als het parfum is verdampt,
ruikt u de nare geur weer.Vaak vervormt de parfumlucht
ook nog, waardoor het nog meer gaat stinken. HG alle
nare geurtjes weg is speciaal ontwikkeld om dit soort
stankproblemen aan te pakken. Dit product werkt op basis
van natuurlijke enzymen en microben waardoor het op bio-
logische wijze de stankbron verwijdert. Niet maskeren dus,
maar daadwerkelijk de nare-geur-veroorzaker aanpakken
zodat de nare geur weg gaat en niet meer terugkomt. Nare
geuren veroorzaakt door urine, uitwerpselen, braaksel, huisdieren, etc.,
etc., hoeft u vanaf nu niet meer te ruiken! Sprayflacon 500 ml 

GEEN STANK MEER
UIT DE KATTENBAK!!

Bij het binnenkomen van een huis kan de aanwezigheid
van een kat vaak direct worden geroken. Maar het is
niet de kat, het is de kattenbak! Een kattenbak stinkt

snel. Slechts één enkele behoefte van uw kat kan al
voldoende zijn om een zeer penetrante geur te 

veroorzaken. Om dit stankprobleem tegen te gaan
zijn er 2 oplossingen: of zeer regelmatig de kattenbak

verschonen of HG tegen kattenbakgeur
gebruiken. HG tegen kattenbakgeur

is een uniek, biologisch, geurloos
product, dat de stankmoleculen van

de behoefte van uw kat afbreekt.
Hierdoor blijft uw kattenbak altijd

fris ruiken met als gunstige en 
prettige bijkomstigheid dat u de

kattenbak veel minder vaak hoeft
te verschonen, en daardoor ook

nog eens bespaart op de kattenbak-
korrels! Sprayflacon 500 ml 

ALLE NARE GEURTJES WEG
UIT TEXTIEL!
Op een feestje, in een restaurant,
bij de barbecue maar ook door
lichaamsgeur loopt kleding de kans
naar te gaan ruiken of zelfs te stinken.
HG alle nare geurtjes weg uit
textiel lost de stankmoleculen in tex-
tiel op, waardoor kleding weer neutraal fris zal rui-

ken en dus weer probleemloos gedragen kan wor-
den. Met de HG spraybus verstuift u probleemloos
een fijne nevel op uw kleding en na 20 minuten
heeft dit unieke product z’n werk gedaan en is de
kleding ontgeurt. Dat spaart een hoop stomerij
kosten uit! Ook geschikt voor gordijnen, vitrages,
bekleding enz., enz., HG alle nare geurtjes weg

uit textiel werkt op basis van natuurlijke planten-
extracten. De milieuvriendelijke spraybus werkt op
luchtdruk en bevat dus geen drijfgassen of schadelijke CFK’s.
Spraybus 400 ml 

5,45

vocht-
vanger
zwart
9,95

vocht-
vanger
blauw
9,95

MET ≠ ZIJN ALLE NARE LUCHTJES
EN GEURTJES VERLEDEN TIJD!

ALLE NARE LUCHTJES 
WEG!
Luchtjes die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld
vis bakken, bloemkool koken, frieten bakken, siga-
retten roken of... toiletbezoek, blijven vaak onge-
wenst lang in de lucht hangen en worden
daardoor echte nare luchtjes. Een luchtverfrisser
op parfumbasis is niet een echte oplossing.
Doordat het parfum zich mengt met het
nare luchtje wordt het nare luchtje vaak nog
erger. HG alle nare luchtjes weg is een
plantenextract op waterbasis dat nare lucht-
jes niet maskeert, maar snel, veilig en effectief
neutraliseert. Even rond sprayen en na een kwartiertje
zijn alle stankmoleculen en daarmee het nare luchtje ver-
dwenen en blijft er een schone en gezonde lucht achter.
HG alle nare luchtjes weg bevat geen CFK’s of ande-
re schadelijke drijfgassen en is daardoor milieuvriendelijk,
100% biologisch afbreekbaar en onschadelijk voor de
ogen, de huid en alle materialen. Spraybus 400 ml 

11

5,35

5,59

5,85

GEWELDIG! DIE NIEUWE 
VOCHTVANGER VAN ≠!

EEN GROTE RUIMTE OF EEN ZEER 

VOCHTIGE RUIMTE? GEEN PROBLEEM:
Want dan is de HG vochtvanger korrelkorf de oplossing: deze heeft

immers een vernuftig ophangsysteem voor bevestiging van één of meer-

dere korrelkorven op een emmerrand. Door de hoge pootjes kunt u de

korf/korven bovendien eenvoudig in bijvoorbeeld een teil plaatsen. Dit

alles is ideaal voor grotere of zeer vochtige ruimtes, voor ruimtes waar

men een lange tijd niet komt (winterstalling boot of caravan) of waar de

vormgeving er minder toe doet. En dat kan bovendien ook nog eens zeer voordelig (tot wel

40% goedkoper). Er is immers alleen een korf en een flacon HG vochtvanger korrels nodig.

navul vochtvanger   
korrels ongeparfu-
meerd, 450 gram 

3,49

navul vochtvanger  
korrels geparfu-

meerd, 450 gram
3,99

korrelkorf
2,99

ALS ALLERBESTE
GETEST!



DE GROTE BEURT
REINIGER!

Elke tegelvloer moet eens in de zoveel tijdeen goede schrobbeurt hebben om allehardnekkige vervuilingen goed te verwijde-ren. Met HG remover hoeft u tegen dezeklus niet op te zien. Deze zeer krachtige
reiniger verwijdert vet, olie en

vuil, maar ook oude was- of
polymeerlagen in één hand-

omdraai. Laat HG remover
de “grote beurt” doen! 1 liter 

ONZICHTBAAR
BESCHERMEN...

...doet u met HG impregnator.
Ongeglazuurde tegels of
plavuizen zijn vaak sterk

zuigend, d.w.z. dat vuil er
snel intrekt. Met

HG impregnator vult u
de poriën van de plavuizen

waardoor het vuil 
erbovenop blijft liggen en

niet intrekt. 1 liter 

HET REINIGEN VAN ONGE-
GLAZUURDE TEGELS!

De poreuze eigenschappen van ongeglazuurde tegels
zoals porcellanato of gres bevorderen het intrekken

en aankoeken van vuil. Na verloop van tijd verliest
de tegel zijn oorspronkelijke uitstraling. Met

HG quick kunt u de dosering
afstemmen op intensieve reiniging

of de normale wekelijkse dweil-
beurt. Flacon 1 liter 

EXTREEM ZWARE VER-
VUILING OP UW TEGELS?HG super remover is een professionele,extreem krachtige reiniger voor echte probleem-vervuilingen, zoals moeilijk te verwijderen(oude) polishlagen of zware achterstalligeinloop vervuiling enz...enz... voor vloertegelsen natuursteen. Flacon 1 liter, goed voor 35 tot 70 m2.

UW TEGELVLOER
NA ELKE

DWEILBEURT
GLANZEND

SCHOON!
HG vloerfris is een fris

ruikende dweilwas,
die reinigt,

beschermt en glans
geeft in 1 behande-

ling. Het is iedere
keer een genoegen
met deze dweilwas

de vloer te doen.
En dit komt niet

alleen door de
krachtige werking

en het stralen-
de resultaat,

maar ook
door de 

frisse geur.

STRALENDE VLOEREN...   

9,65

8,55

BESCHERM UW TEGEL- OF NATUURSTEEN-
VLOER TEGEN VLEKKEN EN VUIL!
Zo makkelijk is het nog nooit geweest om uw ongeglazuurde tegel-, marmer- of andere
natuurstenen vloer onzichtbaar en onvoelbaar te beschermen tegen vuil en vlekken.
Porcellanato- of gresstegels lijken makkelijk in het onderhoud maar houden toch veel vuil
vast. Maar na een behandeling met HG vlekpreventie maakt vuil geen kans meer om zich
te hechten, waardoor elke dweilbeurt weer een echt schone vloer oplevert. Bij marmer en
ander natuursteen zijn vaak de vlekken van koffie, wijn, vet, etc., het grote probleem. Door
HG vlekpreventie maken deze vlekkenmakers geen enkele kans meer. Indien u gewend
bent een was- of polymeerlaag op uw marmer of natuursteen te gebruiken, is dit geen enkel
probleem want HG vlekpreventie stoot deze niet af. En het aanbrengen van HG vlek-
preventie is zo makkelijk! Met een grote kwast of roller heeft u in 10 minuten uw hele
kamer gedaan. Een uurtje drogen en uw vloer is onzichtbaar beschermd. Streept niet en
stinkt niet! Het kan niet fout gaan! Succes verzekerd! Flacon 1 liter goed voor 100 m2

18,95

DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE!

7,05

12

2 liter
12,751 liter

7,15

5 liter
28,10

11,75
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BESCHERM UW
ONGEGLAZUUR-
DE PLAVUIZEN
TEGEN INTENSIEVE
VERVUILING!
Met HG golvpolish brengt u
een unieke en slijtvaste laag
aan op uw ongeglazuurde pla-
vuizen, vloertegels en leisteen.
Het beschermt tegen vuil en
slijtage en maskeert de reeds
bestaande slijtage. Daarnaast
verdiept HG golvpolish de
kleur en de structuur. 1 liter 

CEMENTSLUIER NA
HET TEGELZETTEN?
Voor het verwijderen van cementsluier, na
het inwassen van de tegelvoeg, is er
maar één oplossing: HG extra.
Doeltreffend en bovendien veilig
voor de voeg. Sterker nog: het 
verhardt de voeg zelfs. Flacon 1 liter 

BESCHERM WAND- EN VLOER-

VOEGEN TEGEN VUIL WORDEN!
Voegen zijn poreus en nemen daardoor zeer gemakkelijk vet, vuil en kalkaanslag op.

Het morsen van bijvoorbeeld wijn, frisdranken of iets vettigs op vloervoegen, zal

vlekken in de voeg veroorzaken.Wandvoegen, in met name vochtige ruimtes zoals

de badkamer, zullen door schimmel en kalkaanslag vies en lelijk worden. Maar ook

tijdens elke schoonmaakbeurt dringt het

water (dat vuil bevat dat van de vloer of

wand afkomt) in de voegen en langzaam maar

zeker worden de voegen goor en zijn niet of

nauwelijks meer schoon te krijgen. De oplos-

sing voor dit probleem heet HG wand- en

vloervoegen super beschermer. Met dit

product worden de voegen absoluut
water, olie, vet en vuil afstotend.

Een eenvoudig klusje waar u
heel lang plezier van heeft.

Flacon 250 ml. Een verpakking is
goed voor ongeveer 20 m2.

VUILE
VOEGEN???

De voegen op de keukenvloer,
maar ook de voegen tussen de
tegels achter het aanrecht, heb-

ben het vaak zwaar te verdu-
ren. Op een gegeven moment

denkt u, dat ze niet meer
schoon te krijgen zijn, en dat is

dan ook gelijk het moment dat u HG voe-

genreiniger nodig heeft. Krachtig, maar

veilig voor de voeg en tegel. Flacon 500 ml 

ONGEGLAZUURDE
TEGELZIJKANTEN OF

BESCHADIGINGEN
AAN HET GLAZUUR?

HG tegelzijkantglazuur is speciale lak voor
ongeglazuurde tegelzijkanten en voor

het herstellen van glazuurbeschadi-
gingen aan tegels.Verkrijgbaar in
10 verschillende kleuren. 50 ml

NOOIT MEER
UITGLIJDEN!
Uitglijden in de badkamer, in

het bad, in de hal of in het
portiek is levensgevaarlijk. Een

combinatie van vocht en te
weinig reliëf op het oppervlak

veroorzaakt deze gevaarlijke
gladheid. HG permanente
anti-slip maakt aan al deze
onveilige situaties een eind.

Tegel- en natuursteenvloeren,
maar ook badkuipen en dou-

chebakken van keramiek of
email, worden door dit unieke

product permanent anti-slip
gemaakt.Voor binnen en 
buiten. Flacon 500 ml is
geschikt voor

± 4 m2

  MET ≠ !

CEMENTSLUIER,
MORTELRESTEN,
UITBLOEIINGEN?

Hardnekkige cementsluier, mortelresten en
uitbloeiingen worden met HG limex genadeloos
verwijderd van tegels, plavuizen en niet kalkhou-

dend natuursteen (zoals bijvoorbeeld Noorse lei-
steen). Flacon 1 liter

9,25

12,35

4,95

14,60

8,95

8,35

8,65

≠ ... OOK VOOR FRISSE EN 
SCHONE VOEGEN!
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DWEIL MARMER
MET

GLANS!
Voor de wekelijkse
schoonmaakbeurt

gebruikt u één
kopje HG mar-

mer wash &
shine in een

emmer water en
dweilt u uw marme-

ren vloer snel en
eenvoudig schoon

en glanzend.
Geschikt voor

zowel onbehandelde
vloeren als voor met HG

marmer shine finish behan-
delde vloeren, en is voorde-
lig in gebruik. Flacon 1 liter 

KOFFIE-,
THEE-, COLA-
OF WIJNVLEK-
KEN IN HET
MARMER?
Gekleurde vloeistoffen,
zoals koffie, thee,
cola of wijn trekken
in het marmer en
geven lelijke vlekken.
Met HG marmer
stain color remover
zijn deze vlekken op
een eenvoudige wijze
uit marmer, travertin
en terrazzo vloeren te
verwijderen.
Flacon
500 ml 

DIEP
INGETROKKEN
OF HARDNEK-

KIGE VLEKKEN?
HG olie- en vetvlekken absorbeer-

der verwijdert alle soorten olie- en
vetvlekken uit poreuze plavuizen,

terracotta, marmer,
kalksteen en andere
natuursteensoorten 

alsmede uit
cement- en

beton-
vloeren.

Pot 250 ml 

STERK VERVUILDE
MARMEREN
VLOEREN?
Wilt u de oude HG marmer
shine finish laag vernieuwen?
Verwijder dan eerst de oude laag
met HG marmer shine finish
remover.Tevens geschikt voor
het verwijderen van hardnekkige
vervuiling. Flacon 1 liter 

MARMER MOEILIJK TE ONDERHOUDEN?
NIET VOOR ≠, DE MARMER SPECIALIST!

6,45

CEMENTSLUIER NA HET
TEGELZETTEN?

Het is belangrijk om cementsluier, na het inwassen van de
tegelvoeg, altijd zo snel mogelijk te verwijderen.Voor het

probleemloos verwijderen van deze cementsluier van
de marmeren vloer is maar één oplossing:

HG marmer cement- & kalksluier verwijderaar.
Doeltreffend, veilig voor de voeg

en bovendien tast het het 
marmer niet aan. HG marmer
cement- & kalksluier verwij-
deraar is tevens geschikt voor

andere kalkhoudende natuur-
steensoorten, zoals b.v. travertin,
Solnhofen, granito, terrazzo, e.d.

Flacon 1 liter

8,55

DE PANTSERLAAG DIE MARMER
OPTIMAAL BESCHERMT....

... laat glanzen en de natuurlijke kleur en structuur verdiept. Nee,
geen sprookje! HG marmer

shine finish is de prins voor uw
kostbare marmeren vloer. Het

camoufleert bestaande looppa-
den in het marmer en voorkomt
verergering of het ontstaan van
nieuwe looppaden. HG marmer

shine finish is tevens in hoge
mate resistent tegen onder

meer alcohol en zuren.
Geschikt voor alle

soorten marmer,
hardsteen en 

travertin. Flacon 1 liter 

13,49

9,40

9,75
6,75

VOOR GLAN-
ZEND EN
SCHOON

MARMER IN 
DE BADKAMER!
HG marmer bathroom cleaner
reinigt bijzonder goed, maar is toch
zacht voor het marmer. Met enkele

druppels op een
spons wordt hard-

nekkig vuil, zoals bijv.
zeepresten, huidvet-

ten en lichte kalkaan-
slag, verwijderd en

wordt de prachtige
glans van het mar-

mer weer hersteld.
Flacon 500 ml

5,75
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SILICONENKIT MOEILIJK
TE VERWIJDEREN?

Niet met HG siliconenkit verwijderaar.Als de 
kitranden of kitvoegen in uw badkamer, toilet of keuken 
vervangen moeten worden omdat ze vies en/of bescha-

digd zijn, is het, voor de hechting van de nieuwe kit, heel
belangrijk om de oude kit helemaal te verwijderen en

geen kitresten meer achter te laten. En die resten zijn nu
juist zo hardnekkig! Maar HG siliconenkit verwijde-

raar maakt van dit hardnekkige probleem geen punt.
Met het bijgeleverde speciale kwastje smeert u de 

kitresten in, even laten intrekken en ver-
volgens verwijdert u heel eenvoudig de

geheel week geworden
kitresten met
het eveneens 
bijgeleverde

speciale spa-
teltje. Oh, wat

makkelijk!
HG siliconenkit ver-

wijderaar is veilig
voor elke ondergrond.

Pot 100ml (voldoende
voor 10-15m2) com-
pleet met kwast en

spatel.

DE SNELSTE MANIER
OM BEHANG TE VER-
WIJDEREN!
Geen geknoei meer met het stoomapparaat en
versnipperd behang. HG behangverwijderaar
is een  supergeconcentreerd, uiterst krachtig
middel, dat in staat is alle soorten behanglijm
snel op te lossen waardoor alle soorten behang,
zoals papier-, afwasbaar-, waterafstotend-, vinyl-,
metaal- en afstripbaarbehang, er (binnen
een uur) af ‘vliegen’. En dat in hele banen! 

500ml is goed voor maximaal 200 m2

behang verwijderen 

VERWIJDERT ZELFS
2 COMPONENTEN

EPOXY- & POLYUR-
ETHAANVERVEN!

HG verf ‘kracht’ afbijter is een extra sterk
en supersnelwerkende verfafbijt, die geschikt is

voor het verwijderen van de meest hardnekkige
2 componenten-, oplosmiddelen- en water-

gedragenverven en lakken op basis van epoxy,
polyurethaan, alkyd en acrylaat. Ook geschikt voor

het verwijderen van plamuur- en oude, moeilijk te ver-
wijderen, waslagen. HG verf ‘kracht’ afbijter bevat
niet de zwaar milieubelastende grondstoffen methyl-

eenchloride en methanol maar werkt,
ondanks dat, veel beter en sneller dan produc-

ten die deze grondstoffen wel bevatten. HG verf
‘kracht’ afbijter is biologisch afbreekbaar en

kan probleemloos op vrijwel alle ondergron-
den (bijv. hout, metaal, glas, polyester en
beton) toegepast worden. 750 ml is
voldoende voor maximaal 2 m2

(afhankelijk van de ondergrond,
ouderdom en dikte van de

verflaag.) Flacon
750 ml

LIJMRESTEN VERWIJDE-
REN? DOE DAT MET
HET BESTE PRODUCT 
DAT ER IS!
HG vloerlijmverwijderaar extra sterk is
een extra sterk en supersnelwerkende lijmver-
wijderaar, die geschikt is voor het verwijderen
van de meest hardnekkige (resten) lijmen, zoals
oplosmiddelhoudende-, oplosmiddelarme-,
tapijt-, linoleum-, kunstharsdispersie-, PVC-,
parket-, kurk-, tegel-, wand- en vloerbedek-
kingslijmen, alsmede tix en montage-
kit. HG vloerlijmverwijderaar
extra sterk bevat niet de zwaar-
milieubelastende grondstoffen
methyleenchloride en methanol.
HG vloerlijmverwij-
deraar extra sterk is
biologisch afbreekbaar
en kan probleemloos
op vrijwel alle onder-
gronden (bijv. hout,
metaal en beton) toe-
gepast worden. 0.5 -
1.0 L per m2 afhanke-
lijk van lijmlaag en
ondergrond). 750 ml 

EENVOUDIG VERF, LIJM, KIT, BEHANG 
& STICKERS VERWIJDEREN MET ≠ !

ONGELOOFLIJK!

Veel beter dan alle andere!

13,75

UNIEK!

STICKERS, PLAKBAND, LIJM-RESTEN, TEERSPATTEN,HAKSTREPEN, OLIE, …  …en nog heel veel meer hardnekkige problemen wor-den eenvoudig opgelost, op vrijwel alle ondergronden,met HG stickeroplosser.
Flacon 250 ml 

4,35

5,45

7,15
14,35

Gewoon de allerbeste

15
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MET ≠ GENIET U HET LANGST   
HET ≠ OLIE SYSTEEM!

HET ≠ LAK SYSTEEM!
REINIGEN EN GLANS
HERSTELLEN
HG parket wash & shine is
speciaal ontwikkeld om, naast
goed te reinigen, een minus-
cuul, glansherstellend laagje
achter te laten.Veel belopen
gedeeltes die snel dof worden,
blijven hierdoor veel langer
mooi. De laklaag of de HG parket p.e. polish-
laag wordt eigenlijk elke dweilbeurt weer

een beetje extra
beschermd. Flacon 1 liter 

ERNSTIGE
VERVUILING?
Voor het verwijderen van
HG p.e. polish of intense
vervuiling adviseren wij
HG p.e. polish 
remover. Flacon 1 liter 

PARKET STREEPLOOS
REINIGEN!

HG parket p.e. polish cleaner is een neutrale rei-
niger, die zand en vuil goed opneemt en zeer goed rei-
nigt, zonder de laklaag of de HG p.e. polishlaag aan te

tasten. Ook uitermate geschikt voor plaatse-
lijke sterke vervuilingen of

voor het verwijderen van
vlekken door aangekoekt

vuil. Flacon 1 liter 

VLOEREN IN
DE VLOER-

OLIE
KUNNEN

GEDWEILD
WORDEN!

En dat is helemaal uniek!
Want andere vloeren in

vloerolie kunnen niet nat
gedweild worden. En
dat betekent dat een

heleboel vuil dus
nooit verwijderd zal
worden. HG vloer-

oliereiniger en
HG vloerolie

‘intensief’ reiniger
zijn speciaal ontwik-

keld om aan het
dweilwater, voor

met vloerolie behan-
delde vloeren,

te worden
toegevoegd.

Deze produc-
ten tasten de

vloeroliën niet
aan. 1 liter 

BESCHERMEN TEGEN
KRASSEN MET OF
ZONDER GLANS!

Met HG parket p.e. polish legt u
een pantserbescherming op uw

gelakte parket, waardoor de
laklaag wordt beschermd tegen

krassen (en dus slijtage) en
intensieve vervuiling. Hierdoor
is een zeer lang leven van uw
laklaag gegarandeerd en wor-

den zeer arbeidsinten-
sieve schuurklussen

voorkomen. Deze
unieke polish is er

in een glans- en
mat-variant.

1 liter goed
voor ca. 40 m2

per laag

De HG vlekbestendige vloeroliën zijn voedende oliën op basis vande Chinese tungolie en andere natuurlijke, oogstbare grondstoffen.Deze unieke vloeroliën impregneren, geven voeding en beschermen hethout tegen vlekken door water of andere vloeistoffen. De 3 variantenvan HG vlekbestendige vloerolie geven ieder op hun eigen wijzehet hout een natuurlijke uitstraling. HG vloerolie naturel verdiept dekleur van het hout, waardoor de houtstructuur wordt geaccentueerd.HG vloerolie half white wash geeft een veel mindere kleurverdie-ping en accentueert de houtstructuur door de nerven en de knoesten
in het hout
een lichte,

witte teke-
ning te

geven. En
HG vloer-
olie white
wash geeft
geen kleur-
verdieping,

maar laat het
hout in zijn

eigen kleur en
accentueert de
houtstructuur

door de nerven
en de knoesten

van het hout
van een vollere,

witte tekening
te voorzien.

1 liter

8,80

16

6,10

Naturel White wash
Onbehandeld Half white wash

vloer-
olie half

white was
23,60

vloerolie
naturel
22,95

vloerolie
white wash
24,80

vloer-
olie inten-

sief reiniger
6,85

vloerolie
reiniger
6,25

7,95

p.e.
polish zon-
der glans:
12,95

p.e.
polish met

glans:
12,45



 VAN HOUT & PARKET!

UITGEBETEN VLEKKEN
OF KRINGEN IN 

ONGELAKT PARKET?
Is uw ongelakte parket niet behandeld met

HG anti-vlek primer, dan kunnen water,
alcohol en andere vloeistoffen kringen of
vlekken in het hout veroorzaken. Heeft u

dit soort vlekken of kringen, dan kunt u
deze supersnel en heel eenvoudig verwijde-

ren met HG parket colour renovator.
Dit wonderproduct is ook uitstekend

geschikt om
verbleekt- of

verschoten
hout weer z’n
originele kleur

terug te
geven. Flacon

500 ml

HOUD UW LEREN BANK MOOI,
SOEPEL, ZACHT EN SCHOON!

Leer heeft bescherming en onderhoud nodig. Zonder onderhoud
wordt het immers snel oud en lelijk. HG 4 in 1 voor leder reinigt

niet alleen, maar beschermt tevens tegen vlekken.
Door de voedende werking blijft het leer ook

soepel en krijgt het zijn oorspronkelijke uit-
straling terug. Door uw leren meubels te

behandelen met HG 4 in 1 voor leder, blijft
het leer zacht en soepel en voorkomt het uit-
droging door zon of verwarming. Uw meubels
worden bovendien transpiratiewerend en vuil-

afstotend. Flacon 250 ml 

HET ≠ WAX SYSTEEM!

11,49

ZO BLIJFT ONGELAKT
PARKET IN 

TOPCONDITIE!
HG parket wax naturel brengt en

houdt uw vloer in topconditie en
beschermt deze tegen slijtage. Daarnaast

verdiept het de natuurlijke kleur en structuur
van het hout. 1 liter 

Wanneer de aangebrachte waxlaag na verloop
van tijd een opfrisbeurt nodig heeft, is
HG parket wax remover het aan-
gewezen product. Maar ook voor het
verwijderen van de oude waxlaag
biedt dit product de oplossing. 1 liter 

11,65

10,69

17

7,75

ZO BESCHERMT U SUÈDE,

NUBUCK EN LEER!
VAN MEUBELS TOT

SCHOENEN!
HG water, olie, vet & vuil Dicht

voor leder is het enige product, dat naast

bescherming tegen water ook de 
maximale weerstand biedt tegen olie,

vet en vuil. De unieke formule zorgt

ervoor dat alle vervuiling gewoon op

het leer blijft liggen en eenvoudig is te

verwijderen met een tissue.
Spraybus 300 ml spraybus 

7,39

DE GROTE BEURT VOOR LEREN MEUBELS!
Eens in de zoveel tijd ( ± 1 x per half jaar) raden wij u aan uw leren meubels grondig te reinigen.
Met grondig bedoelen we niet dat u er heel lang mee bezig moet zijn, want met HG diepterei-
niger voor leder is ook deze ‘grote beurt’ zo gedaan. HG dieptereiniger voor leder reinigt

het leer krachtig, maar veilig tot in de poriën en voorkomt hiermee dat het vuil de kans krijgt zich in de 
poriën vast te zetten. Dit is heel belangrijk, want als vuil de kans krijgt zich in de poriën vast te zetten, is

alleen reinigen met zware chemische middelen nog mogelijk, die zeker schade aan het leer tot gevolg 
zullen hebben. Flacon 250 ml 

7,40

≠ BESCHERMT, VERZORGT, 
VERFRAAIT EN REINIGT UW LEDER!



VINYL OF
LINOLEUM
KRACHTIG
REINIGEN?

HG krachtreiniger voor vinyl
en linoleum verwijdert hardnekkig
vuil, verouderde HG glanscoating en

andere polishlagen.Tevens geschikt
als voorbehandeling voor het aan-
brengen van een nieuwe laag HG

“glanscoating”.
Flacon 1 liter 

OH, U WILT MEER?
Dan moet u HG glanscoating hebben. Dit

product laat een vuilafstotende laag achter en
geeft vinyl en linoleum een schitterende zijde-
glans. En ook voor de dweilbeurt hoeft u niet

moeilijk te doen: gewoon een kopje
HG glanscoating
op een emmer met

water en 
succes is 

verzekerd.
Flacon
1 liter

OOK VINYL EN LINOLEUM KRIJ-
GEN VEEL AANDACHT BIJ ≠ !
Neem nou bijvoorbeeld de HG vloeibare glanszeep die reinigt,
verzorgt en beschermt in één behandeling. Een ongelooflijk
goed product dat linoleum en vinyl maar ook kurkparket en
rubber diep en grondig reinigt. Bovendien laat het door de
toevoeging van speciale wascomponenten een beschermend
en glanzend laagje achter.Wat wilt u nog meer? Flacon 1 liter 

≠ LAMINAAT ‘KRACHT-REINIGER’
Voor het reinigen van (sterk) vervuildlaminaat of het verwijderen van oudepolishlagen. Bij het reinigen van eenlaminaatvloer mag uitsluitend een goeduitgewrongen dweil gebruikt worden, zodat ergeen overvloedig water op het laminaat komt.Als het laminaat dus echt smerig is of er moeteen polishlaag verwijderd worden, dan moet dete gebruiken reiniger dus

heel krachtig zijn, echter
zonder dat deze het lami-
naat aantast. HG lami-
naat ‘kracht’ reiniger
is zo’n product, super-
sterk maar toch mild!
HG laminaat ‘kracht’
reiniger verwijdert ook
HG laminaatglans.

ZO BLIJFT LAMI-
NAAT MOOI! DE
WEKELIJKSE
DWEILBEURT:
HG laminaat glansrei-
niger reinigt het laminaat
uitstekend en streeploos.
Het laat na iedere dweil-
beurt een glansherstel-
lend laagje achter, dat
uw laminaat telkens
weer z’n mooie uitstra-
ling teruggeeft. Flacon 
1 liter

UW LAMINAAT
ELKE DAG RAZEND-

SNEL STOFVRIJ!
Dagelijks heeft uw laminaat vloer te makenmet stof, zand en lichte vervuilingen. En wat iser heerlijker dan deze elke dag ook even snelte kunnen afnemen. HG laminaat alledagspray helpt u hiermee. Een paar spuitjes op destofwisser of droge dweil en zonder dat hetlaminaat nat wordt, blijven al het stof, zand enlichte vervuilingen aan de stofwisser of dweilzitten. Dat is pas snel en schoon! Erg zuinig in

gebruik. Sprayflacon 500 ml 

BESCHERMEN
TEGEN SLIJTAGE!
GEEF GLANS

AAN UW
LAMINAAT

Ook laminaat wil op veel belopenplaatsen toch wel eens wat mindergaan glanzen dan gewenst.Voorkom ofbestrijd deze dofheid met HG lami-naatglans. HG laminaatglans iseen zelfglanswas die ook intensevervuiling voorkomt. Flacon 1 liter 

6,30

ook geschikt voor clicklaminaat!

5,85

ook geschikt
voor clicklaminaat!

3,69

10,15

18

8,95

EEN GOEDE RAAD ... ≠ VOOR    UW LAMINAAT!  

1 liter
7,55

2 liter
13,89

7,75

VINYL & LINOLEUM BLIJVEN
MOOI MET ≠ !
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INGELOPEN
KAUWGOM?

Ingelopen kauwgom is niet alleen
vies, maar bovendien moeilijk te 

verwijderen. HG ontwikkelde een
speciale spray die de ingelopen

kauwgom binnen enkele seconden
bevriest. In bevroren
toestand is de inge-

lopen kauwgom
eenvoudig weg

te krabben
met een bot
mes of een

spatel.
Spuitbus

200 ml 

BESCHERM TAPIJT EN
KARPETTEN TEGEN

VUIL & VLEKKEN!
De natuurlijke, of door de fabriek aangebrachte,

beschermlaag van uw tapijt en/of karpet neemt af
door gebruik. Hierdoor krijgt vuil meer kans zich

te hechten en wordt het steeds moeilijker 
verwijderbaar. Door HG vuilpreventie voor

tapijt en karpetten aan te brengen, houdt u uw
tapijt en karpet langer mooi, schoon en fris. U geeft

uw tapijt een vuil- en vochtafstotende bescherm-
laag. Het kan veilig worden toegepast op wol,

katoen, synthetisch tapijt en alle mengsels hiervan.
HG vuilpreventie voor tapijt en karpet-
ten is zeer eenvoudig aan te brengen, zowel

handmatig als met een tapijtreinigings-
machine (sproei-extractie machine).

300 ml voor 
30-40 m2

VLEK IN TAPIJT, KARPET
OF BEKLEDING?

Een vlekje in het tapijt, karpet of bekleding is zo verholpen.
Ook smoezeligheid wordt door HG vlekkenspray snel

omgezet in frisheid. HG vlekkenspray is in staat de bekle-
ding een oppepper te geven. Het is gemakkelijk in gebruik
en het geeft na gebruik tevens een vuilafstotende werking.

Dus ook de hervervuiling wordt op deze manier aangepakt.
Sprayflacon 500 ml 

INTENSIEF REINIGEN VAN TAPIJT
EN BEKLEDING!

HG tapijt & bekledingreiniger is hiervoor spe-

ciaal ontwikkeld en reinigt dan ook zeer intensief

en snel, echter zonder kans op aantasting van de

vezels. Sterker nog, HG tapijt & bekleding-

reiniger laat een vuilafstotend laagje achter,

waardoor snelle hervervuiling wordt voorko-

men! Uw opgeknapte tapijt of bekleding blijft

daardoor langer fris en helder. HG tapijt &

bekledingreiniger
is zowel machi-

naal als met de
hand makkelijk
te verwerken.
Flacon 1 liter 

MET ≠ BLIJFT TAPIJT ALS
NIEUW!

www.HGinternational.com

TIP: Gebruik
HG vuilpreventie

voor tapijt en kar-
petten direct nadat
u uw tapijt gereinigd
heeft, dan blijft uw
tapijt veel langer

schoon!

5,69

9,15

HEEFT U NOG
REINIGINGS- OF
ONDERHOUDS-
VRAGEN?

RAADPLEEG DAN
HEEL EENVOUDIG
ONZE WEBSITE:

5,70

5,49
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VERWIJDER ONKRUID ZONDER TUIN-
GEREEDSCHAP OF VIEZE HANDEN!!
Met HG onkruidweg is onkruid zo weg!! (Zonder schoffel of vieze handen!!)
HG onkruidweg is hét product voor iedereen die een hekel heeft aan onkruid 
weghalen.Tussen tegels van terrassen, stoepen en houten vloeren, maar ook in perken 
tussen de beplantingen, onder hekwerk, afrasteringen en hagen doodt u het onkruid 
zonder schoffel of vieze handen. Met de handige sprayflacon bespuit u het onkruid en 

2 dagen later ziet u al resultaat! Hét product voor de moderne tuin-
man/vrouw! Sprayflacon 500 ml

Toelatingsnummer: 9232/B.Werkzame stof: ammoniumglufosinaat 2 g/l. Ekenning:Aventis
Cropscience Benelux.Verdeeld door: HG International b.v. – NL

7,45

EEN NIEUW VOORJAAR BEGINT MET
SCHONE TERRASSEN EN OPRITTEN!

VOLLEDIG
BIOLOGISCH

AFBREEKBAAR!

GROENE AANSLAG VERWIJDEREN

ZONDER SCHROBBEN EN BOENEN!
U kent het wel, die hinderlijke groene aanslag op tegels, bestrating en muren. Dit

wordt veroorzaakt door aangroei van algen en wieren die ons vochtige

klimaat heerlijk vinden. HG groene aanslagreiniger bestrijdt deze

groene aanslag en zorgt ervoor, dat het lange tijd niet terugkomt.

Dit product is biologisch afbreekbaar en ongevaarlijk voor gras

en planten. Met één flacon kunt u tot wel 200 m2 behandelen.

Toelatingsnummer: 201/B Werkzame stof: didecyldimethylammoniumchloride 50 g/l

5 liter
29,65

1 liter
7,40

GRINDTEGELS MOETEN
STRALEN!
Na een behandeling met
HG grindtegelreiniger
lijken uw grindtegels weer
als nieuw. De flikkering
van het licht in de intens 
schone kiezels verfraait
het totale aanzicht van uw
tuin, terras of oprit. 1 liter 
Ook uitermate geschikt voor 
betontegels en klinkers!

6,59

EXTRA TIP VOOR TERRAS EN OPRIT!
Eerst reinigen met HG grindtegelreiniger en daarna
behandelen met HG groene aanslag reiniger. Resultaat:

schoon als nieuw en voor maanden zonder groene aanslag.

1L fles = 20L product 
voor behandeling tot 200m2
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