
≠ silver shine cloth ≠ ściereczka do 
polerowania srebra

Maintain the lovely shine of 
your silver or silver-plated 
objects by occasionally buffing 
them with the HG "silver shine 
cloth". This  specially impreg-
nated cloth is made from a 
high-quality textile that "lightly" 
polishes even slightly oxidised 
silver or silver-plated objects 
effortlessly. Because it is extra 
large (30 x 30 cm) you can avoid 
touching the silver with your 
hands (finger prints on the silver 
cause accelerated oxidation).

Instructions for use: Buff the 
 surface to be polished with 
HG  "silver shine cloth" until a 
shine appears. Oxidation which 
is more difficult to remove should 
be treated by dampening a point 
of the HG "silver shine cloth" and 
then buffing. The cloth maintains 
its powerful polishing action until 
it is completely worn, even when 
made very black. For heavily 
 oxidised silver, first use HG "silver 
shine cream".

Attention: HG "silver shine 
cloth" must not  be washed. 
P101- If medical advice is 
needed, have product container 
or label at hand. P102- Keep out 
of reach of children. •  Medical 
personnel can request the data 
sheet via +31 (0)36 54  94  777 
•  The consumer’s informa-
tion sheet can be obtained via  
www.HG.eu

QUESTIONS ABOUT CLEANING 
AND MAINTENANCE?
www.≠.eu

Made in The Netherlands by 
HG International b.v.,
Damsluisweg 70, 
1332 EJ Almere, 
The Netherlands,
Tel.: +31 (0)36-5494700

Prod.: HG International b.v., 
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, 
Holandia, Tel.: +31 (0)36‑5494700
Wyłączny importer: 
HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowsk‑
iego 17 E, 93‑177 Łódź 
Tel.: 042 655 98 80 
www.hgpolska.pl

Utrzymuj piękny połysk Twoich 
srebrnych lub posrebrzanych 
przedmiotów poprzez polerowa-
nie ich od czasu do czasu załą-
czoną ściereczką. Specjalnie 
impregnowana, sporządzona z 
najwyższej jakości tkaniny – 
ściereczka  delikatnie poleruje 
i czyści "lekko" przyciemnione 
srebrne lub posrebrzane przed-
mioty. Ponieważ  ściereczka 
jest duża (30 x 30 cm) unika się 
dzięki temu dotykania polero-
wanych przedmiotów palcami 
(uwaga: odciski palców przy-
spieszają utlenianie srebra, a 
tym samym jego ciemnienie).

Sposób użycia: Polerować 
 ściereczką powierzchnię przed‑
miotu aż do przywrócenia połysku 
srebra. Lekkie przyciemnienie 
srebra można usunąć w następu‑
jący sposób: zwilżyć miejscowo 
ściereczkę i polerować tą częścią 
srebrny lub posrebrzany przed‑
miot. Ściereczka do polerowania 
srebra zachowuje swoje wspa‑
niałe właściwości praktycznie aż 
do całkowitego zużycia, nawet 
gdy stanie się całkiem czarna! W 
przypadku mocno utlenionych 
(sczerniałych) przedmiotów zaleca 
się użyć  najpierw  specjalnych 
kąpieli lub HG "kremu do polero‑
wania srebra". 

Uwaga: Ś ciereczki do polerowa‑
nia nie należy prać.  P101- W razie 
konieczności zasięgnięcia porady 
lekarza należy pokazać pojemnik 
lub etykietę. P102- Chronić przed 
dziećmi. • Personel medyczny 
może uzyskać informację o 
danych dotyczących produktów 
pod numerem telefonu +31 (0)36 
54 94 777. • Informacyjny arkusz 
danych dla konsumentów jest 
dostępny na stronie internetowej 
www.HG.eu. Przydatność do uży‑
cia: minimum 36 miesięcy od daty 
produkcji na opakowaniu. 

PYTANIA ODNOŚNIE CZYSZ-
CZENIA I PIELĘGNACJI?
www.≠.eu
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