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The Fabulous
Zuiveringszout

(huishoud)

praktisch
Zuiveringszout, een
t huishulpmiddel voor in he
er van
houden, is een poed
Als u op zoek
minerale oorsprong.
product
bent naar een handig
van uw huis,
voor het onderhoud
hét product
dan is zuiveringszout
dat u zoekt!

☞

op.
Het lost vetten
geurtjes.
Het absorbeert
r zachter.
Het maakt wate
n:
Voorzorgsmaatregele
het schoonmaken
Niet gebruiken voor
van aluminium.
l en zijde.
Niet gebruiken op wo
met witte azijn,
en
ng
Als u het wilt me
e dosering te
dient u de aangeduid
respecteren.

In de badkamer
	Perfect schone douchegordijnen,
deuren en douchecabines
Maak deuren schoon met een vochtige
spons en een beetje zuiveringszout.
Spoel en droog de deuren af.
Dezelfde behandeling geldt ook voor
douchegordijnen. U kunt het zout ook
voor de was gebruiken door 3 eetlepels
zuiveringszout aan het wasprogramma
toe te voegen.
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 ootstenen, kranen en sanitair:
G
weg met kalkstrepen!
Maak een pasta door 3 delen
zuiveringszout te mengen met 1 deel
warm water.
Wrijf het mengsel in met een doekje of
een borstel om de meest hardnekkige
strepen te verwijderen. Spoel en droog
de gereinigde oppervlakken af.

 lanzende tegels, perfect
G
gereinigde oppervlakken zonder
strepen
Maak een pasta door 3 delen
zuiveringszout te mengen met 1 deel
warm water.
Maak het oppervlak zachtjes schoon met
een spons. Spoel het met veel water af en
maak het droog.

	Een glanzende badkuip zonder
schimmel
Verwijder eerst de schimmelvlekken
door er zuiveringszout op te strooien.
Laat het zout enkele minuten inwerken
en wrijf het oppervlak schoon met
behulp van een spons en spoel het
af. Strooi daarna wat zout op de
oppervlakken van de badkuip en wrijf
deze schoon met een vochtige spons.
Spoel af en veeg alles schoon met een
zachte doek zodat de oppervlakken
goed droog worden.
Meer recepten op www.starwaxfabulous.com

In de keuken
	Emaille en inox altijd glanzend
en streeploos schoon
Maak een pasta met 3 delen zuiveringszout en 1 deel water. Breng de
pasta met behulp van een spons aan
op het te reinigen oppervlak. Spoel en
droog het oppervlak af.

	Pannen en schalen zo goed
als nieuw
Strooi een beetje zuiveringszout in de
pannen met aangekoekte vetvlekken,
voeg warm water toe en laat minstens
15 minuten intrekken. Maak de pannen
schoon en spoel ze af.

	Koelkast en vaatwasser
zonder vieze geurtjes!
Zet een open doosje met zuiveringszout
in de diepvries of de koelkast. Kies voor
een doosje met een grote opening, dat
werkt efficiënter. Voor de vaatwasser:
strooi een flinke hoeveelheid zout over
de vieze vaat.

Wist u dat?

☞

U zelf kunt nagaan of uw zuiveringszout
nog kan worden gebruikt? Het zout kan
minder effectief worden als het niet op de
juiste wijze wordt bewaard. Doe 2 eetlepels
witte azijn en 1 eetlepel zuiveringszout in
een schaaltje. Gaat het mengsel bruisen,
dan is het zuiveringszout nog goed.

In huis
	Altijd schoon speelgoed!
Stop stoffen knuffels of speelgoed
in een plastic zak. Voeg 4 eetlepels
zuiveringszout toe.
Sluit de zak en schud.
Laat 1 uur intrekken
en borstel het speelgoed
schoon.

	Banken, tapijten en kleden als
nieuw!
Voor alle stoffen in huis: zuiveringszout
reinigt, verfraait de kleuren en verwijdert
vieze geurtjes. Strooi het zout over de stof en
laat tussen 15 minuten en 24 uur inwerken.
Ga er daarna met de stofzuiger overheen.
Zeer effectief tegen kattenpislucht.
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Handig

The Fabulous
Witte azijn

Nieuw in 1 L

Handig om de 500 ml
spray bij te vullen.
rloze zure
Witte azijn is een kleu
kende geur
vloeistof. De kenmer
verdampt snel.
de oudheid
Azijn wordt al sinds
us Witte
gebruikt. The Fabulo
treerd
azijn is zeer geconcen
itte azijn is
en geparfumeerd. W
ishouden:
handig voor in het hu
.
Verwijdert kalk
Ontvet.

☞

n:
Voorzorgsmaatregele
kinderen
n
va
k
rei
be
n
Buite
houden.
Koel bewaren.
met chloor.
Azijn nooit mengen
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	Multigebruik reinigingsmiddel
tegen kalk
Spray de witte azijn op de te behandelen
oppervlakken. Laat 15 minuten
intrekken, spoel af en maak droog met
een microvezeldoekje.

	Snijplanken reinigen
Wrijf de snijplanken in met een spons
met witte azijn. Als uw snijplank erg vuil
is, kunt u deze direct 5 à 10 minuten
laten weken in witte azijn.

	Kranen reinigen
Maak een stukje keukenrol vochtig
met witte azijn en rol dit keukenpapier
rondom uw kranen; de kalk zal verdwijnen.

	Glanzende vaat

Wonderrecep

Door azijn aan het spoelwater
toe te voegen wordt vet
verwijderd, glazen ontvet en gaat
de vaat glanzen.

t

r zacht
Maakt het wate
en en
Ontvlekt tapijt -, koffie-,
kt
in
at
la
,
en
kled
ekken
roest- en wijnvl
.
en
verdwijn

In de keuken

Voor glanzende koperen pannen: wrijf
ze schoon met een beetje grof zout en
azijn.

Meer recepten op www.starwaxfabulous.com

	Een gootsteen ontstoppen
Meng zuiveringszout met azijn en giet
dit mengsel in de leiding. De leiding zal
worden ontstopt en geurtjes verdwijnen.

In huis
	Ramen wassen
Meng 1 deel azijn met 5 delen water;
zo krijgt u een effectieve ruitenreiniger.

	Vlekken verwijderen
Voor tapijten en kleden: wrijf over de
inkt-, koffie-, roest- en wijnvlekken
met een doekje met azijn. Test voor de
zekerheid eerst op een niet zichtbaar
deel.

In de tuin
	Azijn is ideaal voor het schoonmaken van tuinpotten en het
verwijderen van kalkstrepen.
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The Fabulous
Bruine Zeep
een mengsel
Bruine zeep is
e olie en zeer
van plantaardig
wasmiddel
geconcentreerd
n
er het algemee
met potas. Ov
k stroperig, en
is het behoorlij
vloeibare vorm
verkrijgbaar in
aamde zachte
of pasta; de bef
erfect voor alle
bruine zeep. P
klussen.
huishoudelijke

☞

.
Het reinigt
.
Het ontvet
kt.
Het ontvle
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Het besche kken.
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de oppe

In huis
	Voor vloeren
Giet in een emmer 5 liter warm water
en 2 eetlepels zachte bruine zeep. Maak
de vloer schoon en droog.

Voor ovens

Doe een beetje bruine zeep op een
spons. U hoeft alleen maar te wrijven
over de te ontvetten delen en deze af te
spoelen met warm water.
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Voor de was
	Vlekken verwijderen
Voor hardnekkige vlekken: keer het
kledingstuk binnenstebuiten, doe een
beetje bruine zeep op de vlek. Draai
het kledingstuk weer om en wrijf over
de vlek met een spons met een beetje
bruine zeep. Stop het kledingstuk
daarna in de wasmachine.
Tip: gebruik in plaats van uw
gebruikelijke wasmiddel een eetlepel
bruine zeep en voeg een beetje
kristalsoda toe. Gebruik vervolgens het
gebruikelijke wasprogramma.

In de tuin
	Bladluizen op bladeren
verwijderen
Verdun in een lege spray 1 eetlepel
zachte bruine zeep met 1 liter warm
water.
Schud de spray en spuit het mengsel
direct op de planten.

Meer recepten op www.starwaxfabulous.com
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Ossengalzeep

Ossengalzeep* bestaa
t al
eeuwenlang! Onze groo
tmoeders
gebruikten deze zeep
al!
Ossengal bevat natuur
lijke zuren
die vetten en aan vet
verwante
stoffen ‘oplossen’. Kleu
rstoffen
kunnen hier ook mee
worden
verwijderd. Dankzij ha
ar
bestanddelen wordt os
sengal
beschouwd als een kr
achtig,
natuurlijk middel om
vlekken
te verwijderen.

☞

Ideaal voor delic
aat
textiel**.
Verwijdert hard
nekkige
vlekken voor he
t wassen.

Voor de was
	Vlekken verwijderen op textiel**
Maak de stof nat. Voor fijne was: wrijf
de ossengalzeep direct over de vlek.
Voor sterke stoffen: maak een sponsje
nat, doe er een beetje ossengalzeep op
en wrijf met het sponsje over de vlek.
Laat 15 minuten intrekken en spoel
de stof schoon met water.
Indien nodig, wrijft u een tweede keer
met het sponsje over de vlek. Laat 15
minuten intrekken en spoel schoon
met water. Was de stof in de machine
op de temperatuur die in de instructies
van de fabrikant wordt aangeduid.
Voor meer efficiëntie bij fijne en/
of gekleurde was (niet geschikt voor
zijde):
Volg het basisrecept, maar maak de
vlekken nat met een oplossing op basis
van percarbonaat in plaats van water.
Meng hiervoor 1 theelepel percarbonaat
met 500 ml water op 40°C.
Voor meer efficiëntie bij witte was/
sterke stoffen:
Laat de stof 1 tot 2 uur weken in een
oplossing van natriumpercarbonaat
(2 eetlepels percarbonaat in een teiltje
heet water op 40°C), voordat u de zeep
gebruikt. Volg daarna het basisrecept.
* Bevat 1% ossengal.
** Raadpleeg de instructies van de fabrikant.
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The Fabulous
Blanc de Meudon

☞

Reinigt en ontvet.
Licht schurend, polijst en
laat oppervlakken glanzen
zonder te krassen.
Voorzorgsmaatregelen:
Buiten bereik van kinderen houden.
Kan giftig zijn bij het inslikken
van grote hoeveelheden.
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In huis
Zilverwerk (bestek, schalen…)
Wrijf het voorwerp in met Blanc de
Meudon-poeder.
Veeg het daarna met een doekje goed
schoon totdat er geen poederstrepen
meer zijn.

	Metalen (tin,
inox, metaalbewerking)

Wonderrecep

t

Blanc de Meudon, ook wel
Spaans krijt (kalk) genoemd,
is verkrijgbaar in de vorm
van witte poeder. Dit krijt
wordt sinds het einde van
de 19e eeuw uit de bodem
geëxtraheerd. Dankzij zijn
talrijke eigenschappen werd het
krijt al snel in de samenstelling
van talrijke producten gebruikt.
Het is een zeer goed en veelzijdig
onderhoudsproduct voor elke
dag.

Maak een ‘lait de Meudon’ volgens de
volgende beschreven methode: meng
een deel Blanc de Meudon met 1/2 deel
water.
Wrijf de voorwerpen schoon met behulp
van een sponsje. Laat 15 minuten
drogen en veeg af met een schone doek.

The Fabulous
Terre de Sommières
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In huis
	Vetvlekken verwijderen op
textiel
Terre de Sommières kan worden gebruikt
om droge vlekken te verwijderen (textiel,
autostoelen e.d.).
Verwijder de vetvlek of vloeibare vlek
eerst zo veel mogelijk met een stukje
keukenpapier.
Strooi een beetje Terre de Sommières
over de vlek en laat minimaal 2 tot 3 uur
intrekken. Wrijf en dep zachtjes, en zuig
het poeder weg.

est
op de me rden
w
orten o
textielso wijze verwijderd .
op droge esten, boter e.d.)
r
(make-up
lekken
ert vetv ubels.
e
b
Absor
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Neutral
.
geurtjes

Vlekken

☞

	Vlekken verwijderen
op een poreuze vloer
Strooi de Terre de Sommières direct
op de vlek, laat ongeveer 30 minuten
intrekken en borstel vervolgens zachtjes
om de poeder te verwijderen.
Op oude vlekken is het beter om het
product een nacht in te laten trekken.
Als de vlek nog steeds zichtbaar is, de
handeling herhalen en de poeder langer
laten intrekken.
Meer recepten op www.starwaxfabulous.com

aatregelen:
Voorzorgsm
en houden.
k van kinder
Buiten berei
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Ideaal voor:
• N atuursteen: Blauwe steen,

travertijn, Bourgondische steen,
terra cotta..
• Parket: gecoat,
laminaat…
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The Fabulous
Citroenzuur
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In de keuken
	Vlekken verwijderen
Voor het verwijderen van thee- of
koffieaanslag in koppen en mokken.
Giet 1 tot 2 eetlepels in de kop of
mok, voeg kokend water toe en laat
30 minuten intrekken. Daarna grondig
afspoelen.

Wonderrecep

t

	De waterkoker
ontkalken

Giet 2 eetlepels citroenzuur
per liter in uw waterkoker. Vul met
water en zet de waterkoker aan. Giet
de waterkoker leeg en spoel deze 3 keer
achter elkaar goed schoon.

n

	De koffiepadmachine
ontkalken
Ontkalke

Verdun 2 eetlepels
citroenzuur in 1 liter
koud water, en meng.
Giet uw oplossing in het waterreservoir
van het koffiezetapparaat. Zet het
koffiezetapparaat aan (zonder pads)
en laat het helemaal doorlopen.
Vul het waterreservoir met water
om het apparaat schoon te spoelen.
Zet het koffiezetapparaat opnieuw
zonder pads aan. Spoel het apparaat
nog 2 keer achter elkaar goed schoon.
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☞

Ontkalkt.
Lost mos
en op…
op terrass
roest.
Verwijdert
tregelen:
Voorzorgsmaa
n tijdens het
ogen en hande
Bescherm uwerend voor de huid, de ogen
gebruik (irrit ies).
en het slijmvl
aluminium
n op emaille,
Niet gebruike uiten bereik van kinderen
en marmer. B
houden.

In huis
	Kalk verwijderen
Voor het verwijderen van kalk in het
hele huis giet u 5 eetlepels citroenzuur
in 1 liter water. Spray het mengsel op
de te reinigen oppervlakken (chroom,
inox, keramiek, plastic), en spoel af.

	Roest verwijderen
Bij roestig metaal sprenkelt u een
beetje citroenzuur op een vochtige
spons en wrijft u over het oppervlak;
dit veroorzaakt een chemische reactie
als het in aanraking komt met roest!
Roest verandert dan in een kleurloze
substantie die vanzelf verdwijnt.

The Fabulous
Zuringzout
Zuringzout wordt oo
k wel
oxaal-zuur genoem
d. Het
is een geurloze en kl
eurloze
kristallijnpoeder.
l weer wit.
Maakt hout en
leer lichter.

Voorzorgsmaatrege
len:
Niet gebruiken in de
buurt van een
warmtebron.
Op een vochtvrije ple
k bewaren.
Beschermende hand
schoenen dragen.

	Roest op plastic verwijderen
Strooi een beetje zuringzout op de
roestvlek op het plastic en wrijf met
het meegeleverde sponsje en een beetje
Fabulous Witte Steen multigebruik
over de vlek. Herhaal dit voor oude
roestvlekken.

Meer recepten op www.starwaxfabulous.com

Wonderrecep

Los 4 eetlepels zuringzout in 1 liter koud
water op. Breng een flinke hoeveelheid
van de verkregen oplossing met een
sponsje, een kwast of een verstuiver op
het hout aan. Laat 10 tot 15 minuten
intrekken. Borstel het hout en spoel
het met veel helder water schoon. Laat
minstens 24 uur drogen voordat u een
nieuwe beschermlaag aanbrengt.

	Roestvlekken
verwijderen op
wasgoed **

Wonderrecep

t

In huis

	Grijs geworden*
hout ontgrijzen
“Zeer efficiënt”

t

☞

Verwijdert vl
ekken.
Maakt textie

Voor de was

Maak de stof nat. Meng 1 deel water
met 1 deel zuringzout en wrijf het
mengsel met een sponsje over de vlek.
Laat 15 minuten intrekken en spoel het
mengsel eraf. Laten drogen. Herhaal
dit indien nodig, voordat u de was in de
machine stopt.
* Houten planken die door het weer grijs zijn geworden.
** Raadpleeg de instructies van de fabrikant.
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The Fabulous
Kristalsoda
tte,
Kristalsoda bestaat uit wi
is een zeer
geurloze korreltjes. Het
ngsproduct
effectief, veelzijdig reinigi
rd het
voor in huis. Vroeger we
orten
gebruikt om er allerlei so
n te maken,
va
n
schoonmaakmiddele
t is een
met name wasmiddel. He
el:
veelzijdig reinigingsmidd
rrosiever dan
Kristalsoda is co

☞

bicarbonaat.
ontvettend.
Kristalsoda is zeer hap water
ensc
Het heeft de eig
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Voorzorgsmaatregelen:
en houden.
Buiten bereik van kinder
(kan zeer
ken
Handschoenen gebrui
).
zijn
id
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de
r
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irriterend
t aluminium.
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en
ng
bre
t
tac
con
Niet in
of kastanjehout.
Niet gebruiken op eiken-

Voor de was
Voor zeer vuile was

In de wasmachine: los ongeveer een half
glaskristalsodaopineenkopwarmwater
en stop dit in het wasverzachterbakje.
De soda reinigt de was grondig en
verwijdert tevens de kalkaanslag in de
machine: een 2-in-1-oplossing!
Bladzijde 14 Adviezen & recepten

In de keuken
	Verwijder vet op kookplaten,
afzuigkappen en
ovendeuren…
Meng 1 liter warm water met:
3 eetlepels kristalsoda
1 theelepel zachte bruine zeep
Wrijf de te reinigen oppervlakken
schoon met een sponsje; spoel en droog
deze af met een microvezeldoekje.

In huis
	Onderhoud van marmer
Maak een pasta met de volgende ingrediënten:
2/5 Blanc de Meudon
1/5 Kristalsoda
2/5 water
Verdeel deze pasta in een dikke laag
over het te reinigen oppervlak. Laat
de pasta 1 uur intrekken en veeg het
oppervlak daarna schoon.
Meer recepten op www.starwaxfabulous.com

Grote klussen
	Verf op oliebasis en boenwas
verwijderen
Los in een emmer 3 eetlepels kristalsoda
op in 1 liter kokend water. Breng het
mengsel met een spons aan op de
oppervlakken die u wilt ontdoen van
verf of boenwas. Laat 5 tot 10 minuten
inwerken. Zodra de lagen een bruine
kleur krijgen, dient u het oppervlak af
te spoelen.

maak vervolgens de ondergrond
schoon met deze oplossing.
Laat 1 à 2 minuten intrekken alvorens
af te spoelen. Om kristalsoda te
neutraliseren sprayt u witte azijn op
het oppervlak; laat drogen en veeg
schoon met een droge doek.

Wacht een dag en breng witte azijn
aan op het oppervlak. Schuur eerst de
ondergrond voordat u een laag verf
aanbrengt.
Voorzorgsmaatregelen:
Niet aanbrengen op hout dat tannine
bevat (eiken of kastanje).
Doe eerst een test voordat u de hele
oplossing op basis van kristalsoda op het
oppervlak aanbrengt.

	Oppervlakken reinigen
alvorens te verven
Wilt u de ondergrond eerst schoonmaken voordat u de verf aanbrengt
zonder eerst te schuren? Los dan 2
eetlepels kristalsoda op in 1 liter water;

Ik adviseer u om alle
sgebruiksaanwijzingen en voorzorgucte
n
prod
e
uikt
gebr
de
maatregelen van
n.
leze
te
aandachtig door
bij
Doe elk recept eerst een test op een
weinig zichtbaar deel.
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The Fabulous
Natriumpercarbonaat
Natriumpercarbonaat
is een witte,
korrelige poeder die
is vervaardigd
van natriumcarbonaa
t en waterstofperoxide.

In huis
	Grauw geworden witte was*
witmaken
Het product kan op twee manieren
worden gebruikt:
- Vul een teiltje met warm water (40°C
of meer, naar gelang de stof). Voeg 2
eetlepels natriumpercarbonaat toe.
Laat het wasgoed hier 15 tot 30
minuten inweken. Stop het daarna
in de machine.
- Meteen in de wasmachine? Doe een
eetlepel natriumpercarbonaat onderin
de trommel van uw wasmachine en
gebruik uw gewone wasmiddel. Kies
een normaal wasprogramma. Dit
recept is alleen geschikt voor witte was
zonder gekleurde motieven die zouden
kunnen verkleuren.

De poeder heef
t
vlekverwijderenduitstekende
e
eigenschappen.

Voorzorgsmaatregele
n:
Niet gebruiken in de
buurt van een
warmtebron.
Op een vochtvrije ple
k bewaren.
Buiten bereik van kin
deren houden.

Grauw geworden
kleding wordt weer wit!

Wonderrecep

t

	Vlekken
verwijderen
op witte was**

☞

Om vlekken van gras, tomatensaus,
koffie, wijn enz. te verwijderen, dompelt
u de kleding onder in een mengsel van
3 liter water op 40°C met 2 eetlepels
percarbonaat. Laat 2 uur weken. Stop
de kleding vervolgens in de machine
en respecteer de temperatuur die in de
instructies van de fabrikant staat.
Bladzijde 16 Adviezen & recepten

The fabulous tip!
Werkt prima op oud linnen en kant.
* Raadpleeg de instructies van de fabrikant.
** Alleen geschikt voor witte stoffen van katoen. Niet geschikt
voor zijde, kasjmier en andere breekbare vezels. Raadpleeg de
aanbevelingen van de fabrikant.

Meer recepten op www.starwaxfabulous.com

Nieuw
s
u
lo
u
The Fab
100% Ossepootolie

De echte
Uw leren jassen, tassen
en schoenen
zo goed als nieuw! Idea
al voor
paardrij-accessoires, zo
als zadels,
tuigen en laarzen!

☞

Voedt diepgaand.
Beschermt en m
aakt
waterdicht.
Voor nieuw of ou
d le

er.

Deze gele olie met oude
rwetse
formule is bijzonder be
kend binnen
de paardensport. Voed
t alle soorten
leer diepgaand. Besche
rmt en maakt
alle soorten oud en ge
rimpeld leer
waterdicht en soepel,
zoals zadels,
tuigen, laarzen, jassen,
schoenen,
tassen enz.
Adviezen:
- Veeg de overtollige oli
e
het leer wordt opgeno weg die niet door
men.

The fabulous
gebruiksadvies!
	Uitgedroogd leder herstellen

The fabulous tip!
Om de olie goed in te laten trekken,
kunt u het leer masseren.
=>Het is goed om leer afwisselend met vet
of was te behandelen.

Om uitgedroogd en geknikt leder weer
mooi te krijgen, brengt u een flinke
hoeveelheid Ossepootolie met een kwast
of een doek aan.
Laat 15 minuten intrekken en herhaal
indien nodig.
Verwijder daarna de overtollige olie die niet
door het leer wordt opgenomen.
Adviezen & recepten Bladzijde 17

The Fabulous
Multigebruik steen
Gebruiksklaar

Reinigt

☞

Ontvet
Polijst
en
 oet de oppervlakk
D
n
ze
an
gl

valt,
Voorkomt dat stof neer
rvlakken
pe
reinigt alle soorten op
aillen,
(chroom, aluminium, em
.
zilver, koper, inox, PVC)
eaal
Inclusief een sponsje. Id
verwerk,
zil
voor het reinigen van
sing,
koper, chroom, tin, mes
z.
en
inox, acryl, tegels, PVC
maken
Perfect voor het schoon
n.
uie
van kozijnen of schuifp
iten
Kan zowel binnen als bu
worden gebruikt.

Reinigt het hele huis.
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The fabulous
Antiekwas
Nieuw
vloeibaar

☞

Gebruiksklaar

Voedt en besc
hermt
het hout.
Patineert meu
be
net als vroege ls
r.

Met terpentijn.
Met bijenwas om he
t hout
te voeden.
60 jaar Starwax expe
rtise.

The Fabulous Antiekwas wordt volgens een
ouderwetse formule vervaardigd. Ideaal
voor het onderhouden van hout. Hij bevat
bijenwas die het hout diepgaand beschermt
en voedt, en terpentijn waarvan de geur aan
ouderwetse was doet denken.
De houtnerven worden geaccentueerd,
krassen en strepen vervagen. De Fabulous
Antiekwas is geschikt voor oude meubels,
houtwerk, parket enz.
Nu verkrijgbaar in 2 formaten:
- vloeibaar voor oppervlakken met reliëf.
- pasta voor vlakke oppervlakken.

Meer recepten op www.starwaxfabulous.com
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Ontdek ook:

The Fabulous Reinigingsmiddelen
The Fabulous
Ruitenreiniger

The Fabulous
Badkamer
ontkalker

The Fabulous
Lege spray

The Fabulous Zeep

S.A.S. BRUNEL CHIMIE Dérivés
14, rue Harald Stammbach
Z.I. de la Pilaterie
(F) 59290 Wasquehal
Tel: 00 33 (0)3 20 43 24 10
Fax: 00 33 (0)3 20 43 21 90

info@brunel.fr
www.brunel.fr

Importeur: N.V. ENTECO S.A.
Prins Boudewijnlaan 9u9
(B) 2550 KONTICH
Tel: 00 32 (0)3 457 35 44

info@enteco.be
www.enteco.be

www.starwaxfabulous.com

Importeur: TGH International BV
Exportweg 6-5
(NL) 9301 ZV Roden
Tel: 00 31 (0) 50 50 182 80

info@tghinternational.com
www.tghinternational.com

7073 a Niet contractuele foto’s

The Fabulous Marseille
zeep met olijfolie

