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FRAMTIDENS BILVÅRD
MED NYTT HEM STÄD 

Tvätta din bil helt utan kemiska medel
 – bra för både miljö och hälsa



Vad är Nytt Hem Städ? 
Nytt Hem Städ är en ny generations allrengöringsmedel som innehåller EM – 
effektiva mikroorganismer och är helt fritt från kemiska substanser. De effektiva 
mikroorganismerna i EM jobbar enligt dominansprincipen som säkerhetställer 
att ”goda” mikroorganismer är i majoritet och konkurrerar ut de ogynsamma 
och sjukdomsframkallande mikroorganismerna. Själva mikroorganismerna i EM 
förekommer naturligt både runt oss och i vår kropp och är således helt ofarliga. 

Om man byter ut sina kemiska medel mot EM påverkas också vår hälsa positivt 
då kemiska medel kan vara en belastning för kroppen. Med EM fyller man på 
med välgörande bakterier i varje medium (jord, vatten, luft, människo- och djur-
tarm) vilket är bra för både hälsa och miljö. 

Tack vare de effektiva mikroorganismerna hjälper Nytt Hem Städ även till att 
förbättra hälsan för människor, djur och natur. Vattnet blir renare, plantorna blir 
starkare, djur mår bättre och människor blir friskare.

Hur använder jag Nytt Hem Städ för bilen? 
Med Nytt Hem Städ kan du ta bort dålig lukt från t.ex. cigarettrök eller mögel och 
ta bort mögel från bälten och klädsel. Du kan också tvätta rutorna utan att det 
blir några ränder. Nytt Hem Städ tar även bort smuts och damm tack vare att 
mikroorganismerna håller platsen ”upptagen” för skadliga mikroorganismer att 
tränga in så kommer inte smuts och damm tillbaka lika snabbt.

När spillvattnet kommer ut i naturen så är det inte skadligt utan däremot bra för 
miljön. De effektiva mikroorganismerna skapar en god balans i naturens egna 
bakteriafl ora och mikrolivet frodas. 

Dosering 
Du kan blanda Nytt Hem Städ med vatten i hink och använda 
för att tvätta bilen eller blanda i sprayfl aska för enkel rengöring 
av inredning, rutir, fälgar m.m. Det fungerar även utmärkt att 
använda Nytt Hem Städ i högtryckstvätten.
Blanda Nytt Hem Städ med vatten efter behov. Ju svårare smuts, 
ju högre andel av Nytt Hem Städ behövs. Koncentrat kan även 
användas direkt. Det fi nns ingen riskt för överdosering, men vi 
rekommenderar att pröva med så liten andel Nytt Hem Städ som 
möjligt, så får man mer för pengarna. 
Se tabell nedan för riktlinjer för hur du kan blanda Nytt Hem Städ. 
Du kan behöva anpassa doseringen utifrån hur smutsigt det är.

Användning Dosering
Inredning 10-30 ml Nytt Hem Städ till 1 l vatten
Klädsel 30-50 ml Nytt Hem Städ till 1 l vatten
Rutor 10-30 ml Nytt Hem Städ till 1 l vatten
Mögel Koncentrat av Nytt Hem Städ (försvinner på en behandling men 

för att det inte ska blomstra igen kan fl er behandlingar behövas)
Fettiga ytor Koncentrat av Nytt Hem Städ, låt verka i 2-5 minuter (kan behöva 

behandlas fl era gånger)
Dålig lukt 10-30 ml Nytt Hem Städ till 1 l vatten, sprayas i bilen
Som bilschampo 50-100 ml Nytt Hem Städ till 1 l vatten, eller som koncentrat på en 

tvättsvamp

OBS! EM jobbar bäst i temperaturer mellan 12-40°C.



EM kan användas nästan överallt, köp eller läs mer på vår hemsida. 

Ett koncept för friskare människor 

Orgo-Germanika erbjuder fler produkter som beprövats genom studier och be-
visats fungera för bättre hälsa. Fråga gärna om mer information. 

Telefon: 072 848 33 75
Mail: info@orgo-germanika.com

www.orgo-germanika.com

”Kemikalier är ett stort problem för naturen och för vår 
hälsa. Det är en av våra största miljöutmaningar, som 

det gäller skaffa lösningar för. Nytt Hem är beprövat 
och är en stor del av lösningen. Hjälp till du också, det 

är vår framtid, vår luft och vårt vatten.”

Stephan Commer, grundare av Orgo-Germanika

Orgo-Germanika®

By Stephan Commer

EMEf
fe

kt
iv

a 
M

ikr
oo

rganismerMastercare
Svenska Hälsobänken


