
- NY INNOVATIV MILJÖVÄNLIG PROPPLÖSARE

• TröTT på sTopp  
i avloppeT?

• värnar du om 
miljön?

www.ho-pe.eu

- NY INNOVATIV MILJÖVÄNLIG PROPPLÖSARE

effekTiv moT:

vårT uppdrag:

• fett
• Hår
• organiska material

• papper
• Hårt vatten
• Tvålrester

• matolja
• dam- 
   produkter

krafTfulla ocH effekTiva produkTer
Vi på Green Gobbler arbetar målinriktat på att tillverka säkra,  

effektiva och ekonomiska hushållsprodukter med minsta möjliga 
negativa påverkan på planeten. Vi omfattas av stränga tester  

för att säkerställa att du blir nöjd.

säker för dig
Vårt revolutionerande doseringssystem med propplösare i förpack-
ningar är utformat för att man säkert ska få rätt mängd för att lösa 

ett stopp. Inget sprutande, inget spill, ingen uppmätning.

äntligen kan effekt och miljö arbeta tillsammans!

Distributör:

green gobbler 
löser även de mesT 

envisa sTopp 
säkert • mIljöVänlIGt • effektIVt • enkelt

toaletter aVlopp Vaskar Badkar



 

framTidens propplösare 
-  är 100 % biologiskt nedbrytbar och skadar 
 inte miljön!

Ha eTT goTT samveTe... 
-  använd den miljövänliga och säkra 
 propplösaren
 - även för att förebygga!

säker för planeTen 
-  miljövänlig eftersom den är biologiskt 
 nedbrytbar.
-  fosfatfri, innehåller inga flyktiga organiska 
 föreningar (VoC), oljelösningar, klor, fluor, 
 etoxylater, färgämnen, syntetiska doftämnen,
 blekmedel eller organiska föreningar.
-  Inget gift i avloppet

Green Gobbler med crystalex Technology levereras i noga 
uppmätta förpackningar för en användning. förpackningen med 
en omgång klipps upp och hälls ned i det avlopp det är stopp i. 
därmed undviker man stora, besvärliga dunkar eller plastflaskor 
som sprutar vätska och som en följd av det, avger giftig ånga. 
med Green Gobblers crystalex Technology undviker man också 
svåröppnade säkerhetslock.

säker för dig!
med det revolutionerande doseringssystemet med propplösare i  
förpackning undviker man:
-  spill
-  Uppmätning
-  sprutande vätska
- Giftig ånga
-  svåröppnade säkerhetslock

säker för avloppsrör!
- även plasT- ocH kopparrör!

med Green Gobbler undviker man skador på avloppsrör  
och verktyg.     

rekommenderas av VVs:are.

bruksanvisning
1)  riv upp en förpackning och häll i hela innehållet i avloppet.

2)  Häll i en liten mängd varmt vatten, precis så att det inte finns
 kvar något pulver på ytan.

3)  låt det stå i 15–30 minuter och skölj därefter med rikliga 
 mängder varmt vatten.

observera: för ”envisa” stopp använder du en förpackning till och 
låter det stå över natten, och sedan sköljer du med rikligt med varmt 
vatten. (använd så varmt vatten som möjligt för bästa resultat.)

för toaletter: töm två förpackningar i toaletten och låt det verka 
över natten. (om vattennivån är ovanligt hög, låter du vattnet 
sjunka med ca 50 % och sköljer därefter).

säker för septiktankar.

Underhållstips: för att få bästa resultat ska du använda det i alla 
avlopp i hemmet 
                        

änTligen kan effekT ocH miljö 
arbeTa Tillsammans!

green gobbler 
- ett säkert Val! 

 enkel aTT använda
InGen UppmätnInG  •  InGet spIll  •  Intet BesVär 

rIV! Häll! klar!
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