
Míkróhreinsir er ekki hvarfgjarn vökvi og inniheldur örverur sem framleiða ensím er sameinast til að brjóta 

niður alls konar lífrænan úrgang og óhreinindi sem hafa náð að festast í teppum, bólstruðum efnum og 

gólfefnum (sérstaklega í kringum þvagskálar). 

Míkróhreinsir er einnig áhrifaríkur í að fyrirbyggja ólykt úr frárennslisrörum vaska, baða, sturtna og úr 

eldhúskvörnum. 

Míkróhreinsir er hentugur til notkunar á alls konar yfirborð og efni og fjarlægir á áhrifaríkan hátt bletti og 

ólykt með því að brjóta algerlega niður lífrænan úrgang. 

Vinnur einnig mjög vel á myglusveppi og mosa t.d. á sólpöllum. 

Míkróhreinsir verður að vera þynntur fyrir notkun og bera skal á óhreina svæðið og efnið látið standa á. Ef 

möguleiki er á að svæðið þorni innan klukkutíma ætti að breiða rakan klút yfir, svo svæðið haldist rakt fyrir 

líffræðilega starfsemi örveranna. 

Míkróhreinsir er öruggur í geymslu eða þangað til hann er gerður virkur með köldu eða volgu vatni. Þegar 

hann er gerður virkur framleiða örverurnar ensím sem brjóta fljótt niður úrganginn. Þessar úrgangsagnir eru þá 

aðgengilegri fyrir örverurnar. Þetta líffræðilega niðurbrot eyðir ólykt og dregur smátt og smátt úr blettunum. 

Hinar mismunandi örverur halda niðurbrotsstarfseminni áfram þangað til svæðið þornar eða þar til óhreinindin 

hafa verið algjörlega upprætt. 

Enginn árangur fæst með því að geyma virkan Míkróhreinsi. Notið allt það efni sem er þegar virkt. 

Ef litlu magni (50 ml) af Míkróhreinsi er hellt beint í frárennslið og látið standa yfir nótt, ef mögulegt er, 

hjálpar það til að viðhalda frárennslisrörum og vatnslásum, þvagskálum, sturtum og böðum. Notið reglulega sem 

fyrirbyggjandi og viðhalds vöru. Míkróhreinsir mun koma í veg fyrir að fita og annars konar úrgangur storkni í 

pípulögnum og valdi stíflum eða ólykt. 

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 
Þrátt fyrir að Míkróhreinsir innihaldi engin ensím kallar hann fram eftirfarandi ensím starfsemi: 

 Lipase            brýtur niður feiti, olíur og smurolíur 

Protease       brýtur niður prótínbyggð efni þar með talið matarafganga 

Amylase        brýtur niður sterkju og kolvetni 

Cellulase       brýtur niður cellulose efni s.s pappír o.fl. 

Míkróhreinsir inniheldur margs konar skaðlausar örverur. 

Vökvinn er hvítur á lit og hefur þægilegan ilm. 

Ph-gildi er milli 6.5-7.5 

Míkróhreinsir er áreiðanlegur í minnst 12 mánuði ef hann er geymdur í upphaflegum umbúðum, innsigluðum, 

á köldum og þurrum stað og fjarri sólarljósi. 

Míkróhreinsir er skaðlaus og ertir ekki. 

Sjá umbúðir fyrir frekari upplýsingar og leiðbeiningar. 


