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Мулти е уникална биологично активна формулировка, съдържаща микроорганизми и  Мулти е уникална биологично активна формулировка, съдържаща микроорганизми и  

биоразградими почистващи препарати. Мулти е предназначен за почистване на всякакви  биоразградими почистващи препарати. Мулти е предназначен за почистване на всякакви  

повърхности и контрол на миризми. Контролът на миризми включва решетки в баня, тоалетни, повърхности и контрол на миризми. Контролът на миризми включва решетки в баня, тоалетни, 

писоари, мивки, душове, събирателни места за отпадъци, септични ями. Повърхностите за писоари, мивки, душове, събирателни места за отпадъци, септични ями. Повърхностите за 

почистване включват стени, облицовки, подове, мокети, килими, тапицерия. почистване включват стени, облицовки, подове, мокети, килими, тапицерия. 

  

Проблеми при почистването на петна: Проблеми при почистването на петна: 

Всички порьозни и пропускливи повърхности: дървен под, килим, тапицерия, мокет, плочки, фуги,  Всички порьозни и пропускливи повърхности: дървен под, килим, тапицерия, мокет, плочки, фуги,  

облицовка на стени, гипс и други, задържат замърсявания по неравностите и по дълбочина и те не  облицовка на стени, гипс и други, задържат замърсявания по неравностите и по дълбочина и те не  

могат да се отстранят с почистващи препарати (виж Снимка 1.могат да се отстранят с почистващи препарати (виж Снимка 1.)  

 

Снимка 1. Натрупване на замърсявания по неравности на повърхността и по дълбочина 

 

Тези замърсявания причиняват миризми и са привлекателно място за инсекти. С времето, замърсяванията 

във фугите променят напълно оригиналният им цвят.     

 

Как действа Мулти? 

Мулти е на основата на микроорганизми и биоразградими почистващи препарати. В природата,  

микроорганизмите живеят и се размножават използвайки отпадъците като източник на храна. За разла-

гането на биологичните материали в отпадъците, като мазнини, белтъчини, въглехидрати и други, микро-

организмите произвеждат ензими, които се отделят в обкръжаващата ги течност. Отделените ензими 

разрушават тези сложни молекули на по-прости, които в последствие влизат в клетките на микроорга-

низмите, където и завършва процеса на разграждане. Мулти съдържа набор от микроорганизми, които 

произвеждат тези ензими, способни да разградят остатъци от храни, вино, кафе, кръв, урина, повръщане, 

мляко, мазнини, натурални сокове, сладко и други. Отстраняването на споменатите остатъци води до 

отстраняване на източниците на миризми. 

 

 

ПППооочччиииссстттвввааанннеее   иии   oooбббееезззмммииирррииисссяяявввааанннеее 



 

 

 

 

Предимства на Мулти: 

 Разгражда и премахва всякакви органични отпадъци от повърхности  

 Премахва миризмите от техният източник! 

 Течна биологична формулировка, заместваща замърсяващи околната среда химически препарати 

 Подържа канални решетки и тръби чисти и ясни 

 

Указания за употреба : 

Отстраняване на замърсявания от твърди повърхности и фуги:  Напръскайте с Мулти 

замърсеното място. Навлажнете го. При необходимост разтъркайте с навлажнена четка или гъба. Изчакайте 

20-30 минути, разтъркайте отново и изплакнете с вода. При по-сериозни замърсявания отстранете  

физически източника на замърсяване, напръскайте с Мулти, разтъркайте, покрийте с влажна кърпа за през 

нощта и отстранете сутринта с прахосмукачка или с вода. Повторете при необходимост. За почистване на 

филтри на климатици, ширмове и др. разтворете 20 мл.  Мулти (две капачки) в 1 л. вода и накиснете 

филтъра за през нощта. При необходимост сутринта разтъркайте с четка. Изплакнете с вода. 

Отстраняване на петна от платове и килими: (виж снимките) Отстранете замърсяването доколкото е 

възможно. Навлажнете петното с гъбичка.  

 

 Напръскайте с „Мулти” и оставете да престои за през нощта. Изсмучете с прахосмукачка. 
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Перални машини: Използвайте Мулти при програмата „Предпране” в съотношение 20 мл. (две (2) 

капачки) на 5 л. вода. (ЗАБЕЛЕЖКА:

Перални машини: Използвайте Мулти при програмата „Предпране” в съотношение 20 мл. (две (2) 

капачки) на 5 л. вода. (ЗАБЕЛЕЖКА: Обикновено, домашните перални машини ползват около 10-15 л. вода  

при пране, така че добавете около 40 мл. (четири (4) капачки) от Мулти).  

Общо почистване: За поддържащо почистване на стени, подове, мивки, фуги, писоари, тоалетни чинии, 

бяла техника и др. разтворете 20 мл. Мулти (две (2) капачки) в 5 л. хладка вода. 

 

 

Отстраняване на миризми: Напръскайте с Мулти преди лягане източниците на миризма (мивки, 

тоалетни чинии, писоари, канали) и ги оставете влажни. 

 

Опаковка: 

 200 мл. в пластмасова опаковка с помпа за пръскане.  

 1 л. в пластмасово шише  

 

Съхранение и безопасност: 

Съхранявайте в студено и сухо помещение. При контакт с очите, промийте незабавно с много вода. Не 
поемайте през устата. 
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