
Lakótér és az általánosságban a háztartás 
tiszítása eMC probiotikus tisztítószerekkel 

Padló és erősen szennyezett felületek (ablak): 

• Adagolás: 10 ml eMC® Extra Erős Tisztítószer koncentrátum (1 kupak) + 10 liter 
(langyos) víz 

• Alkalmazás: A tisztítószeres vízzel tisztítsa meg a felületet! Így az nemcsak csodálatosan 
tisztává és illatossá válik, hanem csillogóan fényessé is. a tisztító hatás pedig tovább tart, 
mint a hagyományos mosószereknél. 

 

Felülettisztítás: 

• Adagolás: 10 ml eMC® Extra Erős Tisztítószer koncentrátum (1 kupak) + 1 liter 
(langyos) víz 

• Alkalmazás: Fújja be a felületet, ezt követően egy száraz anyaggal (mikroszálas 
törlőkendő) törölje meg! 

 

Szekrények, gardróbok, lakberendezési tárgyak, cipők: 

• Adagolás: 10 ml eMC® Citrus vagy Levendula Univerzális Tisztítószer 
koncentrátum + 1 liter víz 

• Alkalmazás: Fújja le a felületet – penészt és port is –, hagyja hatni, majd törölje szárazra! 
Légfrissítésre, szagtalanításra egyaránt alkalmas. 

 

Ruhanemű, függöny és könnyű textilanyagok: 

Az eMC® textiltisztító mosóadalék minden típusú textíliához alkalmas. Egészen a szövet mélyéig 
hatol és eltávolítja a makacs foltokat is. A szennyvízelvezető rendszerben megakadályozza a 
szennyeződések lerakódását és hatékonyan veszi fel a küzdelmet a szagok ellen. 

• Adagolás: Szórófejes palackban 10 ml eMC® Textiltisztító Mosóadalék + 0,5-1 liter víz 

• Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja hatni 10 percig, majd mossa, vagy porszívózza ki! 
Makacs foltok esetén hagyja hatni egy éjszakán át. A textiltisztító folyadék világos 
árnyalatú anyagokon is használható. 

 

Szőnyeg, padlószőnyeg, kárpit, kanapé, ülőpárnák: 

• Adagolás:Szórófejes palackban 100 ml eMC® Kárpittisztító koncentrátum (10 kupak) + 
1 liter víz 

• Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, dörzsölje be, hagyja 30 percig hatni, majd száraz vagy 
nedves porszívóval tisztítsa meg! Mélytisztítás és erős szennyeződés esetén a hatóidő 
12 óra (egy éjszaka). A szennyeződés mértékétől függően ismételje meg az alkalmazást. 



Az eMC® Kárpittisztító világos árnyalatú anyagokon is használható. Eltávolítja és 
távoltartja a poratkákat és egyéb allergéneket. 

 

Matracok és kárpitozott bútorok: 

• Adagolás: Szórófejes palackban 100 ml eMC® Kárpittisztító koncentrátum (10 kupak) + 
1 liter víz 

• Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja megszáradni, végül porszívózza ki! Eltávolítja a 
poratkákat is. 

 

Bőrbútorok: 

• Adagolás: Szórófejes palackban 10 ml eMC® Extra Erős Tisztítószer koncentrátum + 1 
liter víz 

• Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja hatni, majd törölje szárazra! Az oldatot világos 
árnyalatú bőrbútorokon is használhatja. 

 

Vízkőoldás: 

• Adagolás: 100 ml eMC® Vízkőoldó + 1 l langyos víz 
• Alkalmazás: Vigye fel vagy fújja a felületre, szennyeződés mértékétől függően hagyja 

hatni, majd mossa le és törölje szárazra! 1:100 oldata (10 ml eMC® Vízkőoldó + 1 l víz) 
segít hosszútávon megelőzni a vízkövet. 

 

Lámpabúra, lámpaernyő, TV készülék, számítógép: 

• Adagolás: Szórófejes palackban 10 ml eMC® Extra Erős Tisztítószer koncentrátum + 1 
liter víz 

• Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje szárazra! Az 
elektronikai eszközök tiszításánál fokozott óvatossággal járjon el a saját, és 
berendezéseinek védelme érdekében. 

 

Ablak, ablakkeret, tükör: 

• Adagolás: Szórófejes palackban 1 ml eMC® Citrus vagy Levendula Univerzális 
Tisztítószer koncentrátum + 1 liter víz 

• Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje szárazra! Üvegre és 
keretre is használhatja. Makacs lerakódások esetén is hatékony. 

 

  



Fürdőszoba és mellékhelyiségek 

Csempe, szerelvények, szaniterek, (mosdókagyló, zuhanytálca, fürdőkád, WC-kagyló, 
bidet): 

• Adagolás: 
o 10 ml eMC® Citrus vagy Levendula Univerzális Tisztítószer koncentrátum + 

10 liter víz 
o 10 ml eMC® Citrus vagy Levendula Univerzális Tisztítószer koncentrátum + 1 

liter víz 
• Alkalmazás: Vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre, hagyja hatni, majd öblítse le! 

Szükség esetén – pl. szerelvények – törölje szárazra! Nemcsak csodálatosan tisztává és 
illatossá varázsolja a felületeket, hanem csillogóan fényessé is. A tisztító hatása pedig 
tovább tart, mint a hagyományos vegyszereké. 

 

Makacs vízkőlerakódás: 

• Adagolás: Szórófejes palackban 100 ml eMC® Vízkőoldó (10 kupak) + 1 liter víz 
• Alkalmazás: Fújja ki a felületre, majd hagyja hatni 5-30 percig, végül mossa le. szükség 

esetén ismételje meg az alkalmazást. durva lerakódás esetén alkalmazza egy szivacsra 
csepegtetve. 

 

Kiegészítő alkalmazás WC-tartályba: 

• Adagolás: 20-30 ml eMC® Citrus vagy Levendula Univerzális 
Tisztítószer vagy eMC® Vízkőoldó, 1 db 35 mm-es em kerámia 

• Alkalmazás: Hagyja hatni a tisztítószert a WC-tartályban egy éjszakán át! Vízaktiváláshoz 
helyezzen egy darab 35 mm-es EM kerámiát a tartályba! 

 

Tükrök: 

• Adagolás: Szórófejes flakonban 1 ml eMC® Citrus vagy Levendula Univerzális 
Tisztítószer + 1 liter víz 

• Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje szárazra. 

  



Konyha 

Az eMC® Citrom-Eukaliptusz Konyhai Tisztítószer a konyha összes felületén, sokoldalúan 
alkalmazható: tűzhelyen, sütőben, hűtőszekrényben, mosogatásnál helyettesíti a hagyományos 
mosószereket mind a mosogatótálcában, mind a mosogatógépben. Tesztek igazolták a 
tisztítószerek hatékonyságát a vegy- és fertőtlenítőszerekkel szemben, valamint bizonyítottan 
számos előnnyel jár a mikrobiológiai szennyeződések eltávolítása terén, valamint élelmiszerekkel 
közvetlenül érintkező felületek tisztítására is biztonságosan alkalmazható. 

 

Tűzhely, sütő, vágódeszka, edények, csempe, előkészítő pult: 

• Adagolás: Szórófejes palackban 10-100 ml eMC® Citrom-Eukaliptusz Konyhai 
Tisztítószer (1-10 kupak) + 1 liter víz 

• Alkalmazás: Fújja be a felületet az oldattal, hagyja hatni kb. 3-10 percig, majd mossa le! 
Odaégett, makacs szennyeződés esetén hagyja állni az oldatban egy éjszakán át! Ezután 
egy dörzs-szivaccsal könnyedén eltávolítható a szennyeződés! 

 

Mosogatógép: 

• Adagolás: Szórófejes palackban 10 ml eMC® Citrom-Eukaliptusz Konyhai 
Tisztítószer (1-10 kupak) + 1 liter víz 

• Alkalmazás: 
o Fújja be az oldattal a mosatlan edényeket és adagoljon az öblítőtartályba 

is eMC® Citrom-Eukaliptusz Konyhai Tisztítószert! 
o Ez öblítőszerként funkcionál, amely csillogóvá varázsolja a poharakat, eltüntetve 

az opálos hatást. 
o Kiegészítésként hozzáadható 2 db 35 mm-es EM kerámia cső vagy fél 

csomag szürke EM kerámia csövecske. 
o A hagyományos szerek használata ezzel felére csökkenthető, így a poharak és 

edények környezetkímélőbb módon válnak tisztává és csillogóvá. 
o Élővizeink és élőviláguk megóvása érdekében az öblítőszer használata 

elhagyható. 

 

Hűtőszekrény: 

• Adagolás: Szórófejes palackban 10 ml eMC® Citrom-Eukaliptusz Konyhai 
Tisztítószer + 1 liter víz 

• Alkalmazás: 
o Enyhén fújja be a hűtőszekrényt az oldattal, hagyja hatni, majd törölje le! 
o Helyezzen kb. 3 db 35 mm-es EM kerámia csövet vagy egy fél csomag szürke 

EM kerámia csövecskét (felfűzve felakasztható) a hűtőszekrénybe! Az 
élelmiszerek tovább maradnak frissek, a kellemetlen szagok pedig csökkennek 
vagy megszűnnek. 

 

Konyhabútor: 



• Adagolás: 
o Lemosásához: 10-100 ml eMC® Citrom-Eukaliptusz Konyhai Tisztítószer + 10 

liter víz 

o Szórófejes palackban: 10 ml eMC® Citrom-Eukaliptusz Konyhai Tisztítószer + 
1 liter víz 

• Alkalmazás: Fújja be a bútorokat az oldattal, hagyja hatni, majd törölje le! Makacs 
zsírfoltok esetén hagyja hatni fél órán át! Rendszeres használat esetén az Effektív 
Mikroorganizmusok lebontják a kisebb szerves szennyeződéseket, ezáltal a 
megtelepedni kívánó élősködők élettere megszűnik. 

 

Lefolyótisztítás: 

• Adagolás: 10 ml eMC® Citrom-Eukaliptusz Konyhai Tisztítószer, eMC® Vízkőoldó + 
1 liter víz 

• Alkalmazás: Öntse az oldatot a lefolyóba, és hagyja hatni egy éjszakán át, így a lefolyó 
tovább marad tiszta. 

Mosás 

Mosógép: 

• Adagolás: 5-10 ml eMC® Textiltisztító mosóadalék + 1 EM Mosókerámia 
• Alkalmazás: 

o Tegye a mosógépbe a tisztítószert és a mosókerámiát! A kerámia csövek 
csökkentik a vízklaszterek méretét és aktiválják, élénkítik a vizet. 

o A hozzáadandó mosószer 50%-kal csökkenthető. 
o A természet megóvása érdekében a vízlágyító használata elhagyható. 
o Enyhén szennyezett ruhanemű 40°C-ig történő mosásánál a hozzáadott 

mosószer teljes mértékben elhagyható. 
o Hosszabb áztatási idővel a makacs foltok is eltávolíthatók. 
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