přípravky a jejich použítí
• Fialová lahvička 100 ml-eMC universal Reiniger – univerzální čistič
Obsahuje, bioalkohol, kyselinu citronovou, melasu, výtažek z grapefruitových
jader a aromatické přírodní látky levandulový a pomerančový eterický olej.
Hodí se pro běžné čištění v celé domácnosti. V místnostech zanechává
příjemnou vůni levandule. Tento probiotický čistič obsahuje Efektivní
Mikroorganizmy a kultury, jež mají schopnost štěpit tuky resp. celulózu.
Ředění 10 – 100 ml : 1l vody cca 50 ml : 1l vody nejkvalitnějšího čisticího
prostředku tedy 0,5 l vás přijde na 30 Kč.

• Světlezelená lahvička 100 ml - eMC citrusreiniger – citronový čistič
Obsahuje efektivní mikroorganizmy, pro rozdělení, citron-pomerančový
extrakt, éterické oleje, organickou třtinovou melasu.
Je určen pro čištění koupelen, odstraňování vodního kamene bez rizika
poškození chromu.
Čištění WC nádrží 20 – 30 ml. Nejlépe nechat přes noc a poté spláchnout
vodou.
Čištění keramických obkladů,vodovodních baterií, sprchových koutů nejlépe
10 ml do 0.5l vody.
Mytí chladniček.10ml na l vody, odstraníte pach z ledniček.
Mytí dlažeb 10 ml do 10 l vědra.
Zrcadla, skla 1 ml na l vody víc se nedoporučuje.
Umělohmotné díly v autě nepřitahují prach.
Prádlo orosené EM prostředkem se lépe žehlí.
Vložíte li zrezivělé a zoxidované části do nezředěného EM na několik hodin budou potom jako
nové zvláště dobré k čištění stříbra a nářadí.
Prostředek můžete dále bez obav použít na mytí ovoce a zeleniny. Takto ošetřené potraviny
nepodléhají hnědnutí, salát je více křupavý, na ovoce nesedají mušky ani se nedrží u nádob se
zeleninovým odpadem.
Prostředek Vám vyjde minimálně na 4 x 0,5 lahve prostředku který nahradí minimálně 5
kvalitních chemických prostředků a ještě vám použitý vyčistí odpady. Tedy 0,5 l vás přijde cca
na 30 Kč.
• Tmavě zelená lahvička 100 ml. – eMC Kuchenreiniger – kuchyňský čistič
Obsahuje efektivní mikroorganizmy a výtažek grapefruitových jader, kyselinu
citronovou, esenciální oleje (eukalyptus citriodora, cedrové jehličí) enzymy
(lipázy,proteázy,amylázy) třtinovou melasu z organického zemědělství.
Je určen hlavně pro kuchyň, špinavé nádobí i do myčky kde působí jako
leštidlo i jako odstraňovač vodního kamene. Přidává se k čisticí tabletě tak 10
ml. do myčky.
Varné konvice a jednoduché napařovací žehličky naplňte rozředěným EM a
nechte přes noc stát a nádoby se vám vyčistí.
Vyčistí digestoř, mastné usazeniny, troubu, pracovní plochy ale lze i nábytek,
podlahy apod.
Odstraníte zápach z bot a botníku, z koženého nábytku odstraníte plísně. Lze použít jako spray.

Prostředek Vám vyjde minimálně na 4 x 0,5 lahve prostředku který nahradí minimálně 5 lahví
různých chemických prostředků. Tedy 0,5 l vás přijde cca na 30 Kč
• Žlutá lahvička 100 ml. – eMC Kraftreiniger – Silný čistič
Obsahuje Efektivní mikroorganizmy a kultury, jež mají schopnost štěpit tuky a
celulozu.
Obsahuje alkohol, citronový a pomerančový extrakt, éterické oleje (citron,
limetka, pomeranč, borovice) enzymy (lipázy, proteazy, amylázy) organickou
cukrovou třtinu.
Lze ho použít všude tam kde chcete větší ředění a nebo jde o větší znečištění
tedy i ve velkokuchyních, školkách, školách ale také v domácnosti.
Má stejné vlastnosti jako 3 předcházející. Tedy 0,5 lahve vás přijde na 33 Kč

