
Instructies

Leest u alstublieft deze instructie goed voordat u de CarFreshFresh tabletten gebruikt. 
Bewaar deze instructie op een veilige plek voor latere referentie. De instructies gelden 
alleen voor de CarFreshFresh tabletten. Lees de veiligheidsinstructies goed voor gebruik.
Bewaar de verpakking en de tabletten van CarFreshFresh op een veilige niet voor 
kinderen bereikbare plek.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met CarFreshFresh via de website.
Chloordioxide wordt gebruik zowel als desinfectant als voor het ontgeuren van ruimtes 
en verwijdert bacteriën en virussen.
Met één verpakking Carfreshfresh kunt u uw auto ontdoen van nare geurtjes zoals 
sigarettenrook, luchtjes van huisdieren en vele andere onaangename geuren.

Technische bijsluiter Carfreshfresh

Gebruik van Carfreshfresh

1. Klaar maken voor gebruik.
2. Na plaatsen van de Carfreshfresh kunt de auto gedurende ca. 5 uur niet gebruiken. 

Houd u alstublieft rekening met deze tijd. Zorg dat de auto aan de binnenzijde 
schoon is en laat geen kwetsbare zaken in de auto achter. Sluit alle ramen en het 
(schuif)dak.

3. Open de verpakking van Carfreshfresh. Neem de maatbeker, de handschoenen en 
de tabletten uit de pot. Doe dit bij voorkeur buiten of in een goed geventileerde 
ruimte. Vul de maatbeker met lauwwarm water tot aan het streepje (90ml). Doe de 
(droge) handschoen aan en knip de beide tablet verpakkingen open en doe de 
tabletten, tegen elkaar aan, in de opening in het schuim in de pot.

4. Plaats de pot op een stevige, vlakke ondergrond in de auto en giet het water over 
de tabletten. 

5. Sluit de deur(en) en laat de Carfreshfresh 5 uur (of langer) in de auto staan. 
Verwijder na deze tijd de pot en zet allen deuren open om de auto goed te 
ventileren. U kunt na 10 minuten de ventilator enige tijd aanzetten.

6. De auto is nu vrij van luchtjes en stank.

MSDS - gevaar en voorzorgsmaatregelen 

Tablet A
Gevarenaanduiding:
- H332 Schadelijk bij inademing. 
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

GHS 05

Veiligheidsaanbevelingen:
- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden. 
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
- P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. 
- P261 Inademing van nevel/damp vermijden. 
- P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. 
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 

- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
- P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen

dat deze gemakkelijk kan ademen.

Tablet B
Gevarenaanduiding:
- H302 Schadelijk bij inslikken. 
- H310+H330 Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing. 
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
- H400 Zeer giftig voor in het water levende -organismen. 
Aanvullende gegevens: 
- EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren. 
- EUH071 Bijtend voor de luchtwegen

GHS06, 03, 05, 09

Veiligheidsaanbevelingen:
- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden. 
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
- P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. 
- P260 Stof of nevel niet inademen. P280 Draag beschermende handschoenen/

beschermende kleding/oogbescherming. 
- P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 

onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. 
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 

- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
- P405 Achter slot bewaren. 
- P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/

nationale/internationale voorschriften. 
Aanvullende gegevens: 
- EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren. 
- EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

Veiligheid voorzorgsmaatregelen

- Bewaar de Carfreshfresh op een veilige, droge, donkere plek waar kinderen en 
huisdieren er niet bij kunnen.

- Doe de Carfreshfresh tabletten NOOIT in de mond!
- Gebruik de Carfreshfresh buiten of in een goed geventileerde ruimte.
- Gebruik de tabletten A en B altijd tegelijk samen volgens het gebruiksvoorschrift en 

alleen voor het ontgeuren van de auto.
- Gebruik altijd de kunststof handschoen als u de tabletten uit de folie haalt en in de 

pot plaatst. Raak de tabletten niet aan met uw blote handen.
- De tabletten niet kapotmaken!
- Haal de tabletten pas uit het folie als u ze daarna gelijk in de pot plaats voor 

gebruik.
- Zorg dat de pot en het schuim droog is als u de tabletten plaats en voeg het water 

pas toe in de auto.
- Sluit na toevoegen van het water de auto direct helemaal af en doe deze op slot en 

bewaar de sluiten/keycart op een veilige plek, zodat niemand deze ongemerkt 
of per ongeluk, kan betreden gedurende 5 uur.

- De vrijkomende damp niet inademen.
- Carfreshfresh tablet A bevat Natriumhydrogeensulfaat en tablet B bevat 

Natriumchloriet.


