EM Clear Spray
EM Clear Spray innehåller inte parfym eller eteriska oljor, så den är särskilt lämplig för personer som
är känsliga för dessa ingredienser.
Namnet Clear kommer från är att vätskans färg är ljusbrun jämfört med den mörka EM-Active.
Sockerbetsglukossirap har använts i aktiveringen av Multi Fresh Clear. Innehåller inte genetiskt
modifierade organismer. Det kan också sprutas över grönsaker och frukt för längre hållbarhet. Det
kan också sprutas direkt i en bokashihink istället för bokashiströ eller kombinerat både och.
EM är en blandning av mjölksyrabakterier (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum),
fotosyntesbakterier (Rhodopseudomonas palustris) och jäst (Saccharomyces cerevisiae). Klassificeras
i kategori 1 för mikroorganismer, det vill säga de är ofarliga mot människor och djur.
Innehåll
Aktiverat vatten, EM-mikrober; (mjölksyrabakterier, fotosyntesbakterier och jäst, ljus glukossirap.
Hållbarhet
Multi Fresh EM Clear Sprays mikrober är så att säga i vila och därför har produkten en lång
hållbarhet, det vill säga bättre hållbarhet jämfört med EM Clear Activeen, där mikroberna är redan
aktiva.
Bäst före-datumet gäller den oöppnade flaskan. Även ett par år efter datumet innehåller vätskan en
stor mängd enzymer, vitaminer, spårämnen och mineraler.
Multi Fresh EM Clear förvaras bäst vid rumstemperatur, skyddad mot ljus (+ 8°C till + 18°C).
Bruksanvisning
• Spraya direkt på gardiner, möbler, mattor, frukt, grönsaker eller för att hålla bort lukter i
kattoaletten.
• Spraya i bokashinken för att förbättra jäsningen och eliminera lukt.
• Spraya i kompost eller toalett för att avlägsna lukt.
Kan användas i ekologisk odling, överensstämmer med (EG) 834/2007, enligt det österrikiska
certifieringsorganet AT-BIO-301
Sprayflaska (+ separat sprutdel): 500 ml
Du kan fylla på en tom sprayflaska med EM Clear Active. Späd då med vatten 1:10 till 1:100. I detta
fall bör den utspädda blandningen användas inom några dagar för att göra mikroberna så aktiva och
effektiva som möjligt.
Du kan beställa EM Clear Active-flaskan härifrån.

Tillverkare: Multikraft, Österrike
Importör: Viidakkotohtori

