
eMC Köksrengöring
Probiotisk rengöring som kan användas på alla ytor i köket och ersätter även 
diskmedel. Köksrengöringen innehåller mer än 95% mikroorganismer (Effektiva 
Mikroorganismer, cellulosa- och fettnedbrytande mikroorganismer), mindre än 5% 
alkohol, grapefruktkärnextrakt, citronsyra, melass, eteriska oljor: eucalyptus, 
tallbarr, cederbarr. 

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

Förvaring
Förvaras i rumstemperatur, inte i direkt solljus. 

Verkan av produkten
Rengör utan fläckar och ränder (spolglanseffekt) och tar bort lukt. De gynnsamma 
mikroorganismerna fortsätter rengöra ytor även efter disk och rengöring. 
De naturliga ingredienserna är milda mot huden och lämpliga för personer med 
allergi. eMC Köksrengöring har jämförts med kemiska rengöringsmedel och 
desinfektionsmedel i vetenskapliga studier. Resultaten visar att 
mikroorganismernas rengörande verkan är minst lika bra eller bättre på att göra 
rent och hantera skadliga bakterier och eMC Köksrengöring lämpar sig därför 
mycket bra för livsmedelshantering.

Bruksanvisning
Sprayflaska: Spädning 1:100, t ex 5 ml (1 tsk) 0,5 liter vatten. Använd på ytor, i 
ugnen och kylen. 

Handdisk: 1 knapp kapsyl (cirka 5 ml) till 5 liter ljummet vatten.

Diskmaskin: 1 knapp kapsyl, cirka 5 ml, i temperaturer under 40 °C. Välj alltid 
långa diskprogram då tiden är en viktig faktor för rengöring med 
mikroorganismer. Kombinera ej med konventionella maskindiskmedel.

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 Köksrengöring i kontakt med ögon och slemhinnor.
• Använd inte outspädd eMC Köksrengöring. 

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

wMC Textilrengöring
Probiotisk textilrengöring som innehåller mer än 95% mikroorganismer (Effektiva 
Mikroorganismer, cellulosa- och fettnedbrytande mikroorganismer), mindre än 5% 
alkohol, citronsyra, melass, eteriska oljor: citron. 

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

Förvaring
Förvaras i rumstemperatur, inte i direkt solljus. 

Verkan av produkten
Rengör, vårdar och tar bort lukt. De gynnsamma mikroorganismerna fortsätter 
rengöra textilierna även efter tvätt. Textilrengöringen rengör djupt i porerna och 
tar bort även envisa fläckar. 

Bruksanvisning
Skaka flaskan före användning. Använd inte outspädd wMC Textilrengöring!
Utspädd lösning används inom 10 dagar. Tiden är viktig, låt tvätten ligga i blöt en 
längre tid för bättre rengöring. Spraya besvärliga fläckar tills tyget är blött och låt 
verka 10 minuter innan tvätt i maskin.
Korrekt spädning minskar tvättkostnader!

Sprayflaska: Spädning 1:100, t ex 5 ml (1 tsk) 0,5 liter vatten. Spraya tills tyget är 
blött och låt verka 10 minuter eller mer.

Tvättmaskin: 1 knapp kapsyl, cirka 5 ml, vid lätt smutsad tvätt upp till 40 °C. 
Mängden tvättmedel kan annars minskas med upp till 50 % när wMC 
Textilrengöring läggs till i doseringsfacket. Välj alltid långa tvättprogram då tiden 
är en viktig faktor för rengöring med mikroorganismer. Kombinera gärna med 
BioWashBall för ren tvätt i låga temperaturer!

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 wMC Textilrengöring i kontakt med ögon och slemhinnor.
• Använd inte outspädd wMC Textilrengöring. 

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


