
eMC Allrengöring Citrus
Probiotisk allrengöring som innehåller mer än 95% mikroorganismer (Effektiva 
Mikroorganismer, cellulosa- och fettnedbrytande mikroorganismer), mindre än 5% 
alkohol, citronessens, citronsyra, melass, eteriska oljor: lime, apelsin, tallbarr och 
citronella. 

Effektiva mikroorganismer är en blandning av mjölksyrebakterier (Lactobacillus 
casei, Lactobacillus plantarum), fotosyntesbakterier (Rhodopseudomonas palustris) 
och jästsvampar (Saccharomyces cerevisiae). 

Förvaring
Förvaras mörkt i rumstemperatur. 

Verkan av produkten
Rengör och tar bort lukt. Kombinerar citrusoljornas rengörande effekt med den 
kraftfulla rengöringen av vänliga mikroorganismer. Genom att tillföra gynnsamma 
mikrober på ytorna som städats blir det mindre möjlighet för skadliga svampar och 
bakterier att växa och etablera sig. eMC Allrengöring ger långtidseffekt på rengjorda 
ytor och när det använda städvattnet hälls ut i avloppet rengörs även avloppsrören. 
Väl utspätt städvatten kan också vattnas till växter efter städningen.

Bruksanvisning
Skaka flaskan före användning.

Sprayflaska: Spädning 1:100, t ex 5 ml (1 tsk) 0,5 liter vatten. Spraya och torka med 
mjuk duk. Rengör och putsar skåp, bänkytor, handfat etc.

Golv: Spädning 1:1000, t ex 10 ml (2 tsk) till 10 liter vatten.

Speglar och fönster: 1 ml (1 kryddmått) till 1 liter vatten i sprayflaska.

Den utspädda lösningen bör användas inom 10 dagar. Optimal effekt på städad yta 
uppnås efter minst 5 minuter, när mikroorganismerna fått bearbeta smutsen.

Fler användningstips och anvisningar kan fås från säljaren, eller se 
www.mikrojord.se 

Viktig information för outspädd produkt
• Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
• Undvik att få outspädd eMC Citrusrengöring i kontakt med ögon och slemhinnor.
• Använd inte outspädd eMC Citrusrengöring i städningen. Vatten är en viktig del i 
rengöringen.

Tillverkare
Multikraft Produktions- und Handelsgmbh, Pichl/Wels, Österrike, 
www.multikraft.com, info@multikraft.at

eMC Kraftrengöring Lime
eMC Kraftrengöring är en kraftfull probiotisk rengöring för hårt smutsade ytor i 
hemmet, grovkök och skolor. eMC Kraftrengöring innehåller mer än 95% 
mikroorganismer (Effektiva Mikroorganismer, cellulosa- och fettnedbrytande 
mikroorganismer), mindre än 5% alkohol, citronessens, citronsyra, melass, 
eteriska oljor: lime, apelsin, tallbarr och citronella, enzymer: lipas, proteas, 
amylas. 

Effektiva mikroorganismer är en blandning av mjölksyrebakterier (Lactobacillus 
casei, Lactobacillus plantarum), fotosyntesbakterier (Rhodopseudomonas 
palustris) och jästsvampar (Saccharomyces cerevisiae). 

Förvaring
Förvaras mörkt i rumstemperatur. 

Verkan av produkten
Speciellt bra till rengöring av ugnar, spishällar, fläktar diskbänkar etc. Rengör och 
tar bort lukt. Kombinerar den rengörande effekten av citrusoljor med den kraftfulla 
rengöringen av välgörande mikroorganismer. Genom att tillföra gynnsamma 
mikrober på ytorna som städats blir det mindre möjlighet för skadliga svampar 
och bakterier att växa och etablera sig. Ger en långtidseffekt på rengjorda ytor och 
även i avloppsrör. 

Bruksanvisning
Skaka flaskan lätt före användning.

Sprayflaska: späd 1:100, t ex 5 ml (1 tsk) till 0,5 liter vatten. Spraya och torka med 
mjuk duk.

Golv: späd 1:1000, t ex 5 ml (1 tsk) till 5 liter vatten.

Den utspädda lösningen bör användas inom 10 dagar. Optimal effekt på städad yta 
fås efter 3 minuter, när mikroorganismerna fått bearbeta smutsen.

Fler användningstips och anvisningar kan fås från säljaren, se www.mikrojord.se.

Viktig hälsoskyddsrelaterad information:
• Blanda inte med andra typer av rengöringsmedel.
• Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
• Undvik att få outspädd eMC Kraftrengöring i kontakt med ögon och slemhinnor.
• Använd inte outspädd eMC Kraftrengöring i städningen. Vatten är en viktig del i 
rengöringen.

Tillverkare
Multikraft Produktions- und Handelsgmbh, Pichl/Wels, Österrike, 
www.multikraft.com, info@multikraft.at


