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RISVIG ECO
MYREVAND
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REVOCO
Træ - og terrasserens �������������������������������������������������������������������������������������������������������06

HYPOC
Hånddesinficering� ���������������������������������������������� 08

Med andre ord; når du køber et RISVIG Eco Solutions produkt er du garanteret noget unikt der gør en forskel i din hverdag
og du er med til at sikre en bæredygtig fremtid.

HYPOC
Over fladedesinfektion� �������������������������������������� 10

REVOCO

Se og læs mere på www.RisvigEco.dk

Universalrens og affedter �����������������������������������������������������������������������������������07
R isv ig Eco

RISVIG er en dansk virksomhed med fokus på at gøre din hverdag lidt nemmere ved at fokusere på simple, effektive og
miljøvenlige produkter til hjemmet. Ved at benytte vores produkter og metoder mindsker du brugen af farlige giftstoffer.
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MYREVAND

TM

MYREVAND 750 ml.

SÅDAN FUNGERER MYREVAND

ET NATURLIGT VALG

MYREVAND er “flydende jord”, der trænger ned
i myrenes gange og fortrænger dem. Samtidig
stabiliseres dine fliser og belægningssten,
så risikoen for sætningsskader minimeres.

MYREVAND er et dansk patentanmeldt produkt
og består af meget finkornede jordtyper
opslæmmet med vand. Derfor kan produktet
trygt bruges overalt omkring boligen, også i
køkkenhaven og drivhuset.

MYREVAND er en 100% giftfri løsning mod
myrer, der laver huller og gange i jorden.
Der er tale om “flydende” jord af meget
finkornet ler og vand – et rent naturprodukt.
MYREVAND har en massefylde næsten en
tredjedel tungere end vand og dermed kan
MYREVAND trænge langt ned i de små gange
under fliserne og fylde hulrum op med ler, som
illustreret i videoen nedenfor.

R isv ig Eco

MYREVAND 2,5 L refill.

Faktisk øger MYREVAND frugtbarheden i
sandet jord, da det indeholder kalium, magnesium og jern. MYREVAND købes som 750ml
flaske med spidstud og som 2,5L dunk (refill).

/04

R i s v i g Eco

/05

REVOCO

REVOCO

TRÆ- OG TERRASSERENS

UNIVERSALRENS OG AFFEDTER

NATURLIG RENGØRING AF OVERFLADER

NATURLIG RENGØRING AF OVERFLADER

TM

REVOCO Trærens 750 ml.

REVOCO er unikke dansk produceret produkter
til rengøring af din træmøbler- og træterrasse
som samtidig genskaber træets naturlige farve.
REVOCO Træ- og Terrasserens er let biologisk
nedbrydeligt, indeholder organisk salt og er
fosfat-, nitratfri samt frit for flygtige stoffer (VOC fri).
REVOCO Træ- og Terrasserens har en sur pH <1 og
må ikke opbevares sammen med fødevarer. Kan
være korrosiv på mildt stål og især hvis der er tale om
skruer af dårlig kvalitet. Opbevares utilgængeligt for
børn og ikke i direkte sollys. Husk at have beholder
godt tillukket.

R isv ig Eco

REVOCO Terrasserens 2,5 L.

REVOCO Universalrens og affedter 750 ml.	

SÅDAN ANVENDER DU REVOCO TRÆ- OG
TERRASSERENS:
•
•
•
•
•

TM

REVOCO Universalrens & Affedter er et unikt dansk
produceret universalt produkt til opløsning af bl.a.
olie, fedt, snavs og tjære. Kan bruges til rengøring af
dine havemøbler, grillen mm.

Benyttes ufortyndet
Brug en svamp og gerne en stiv børste
Skur og børst på tværs af årene
Husk handsker ved anvendelse af produktet
Sørg for at dække af det område du behandler,
da produktet kan misfarve.

REVOCO Universalrens & Affedter er let biologisk
nedbrydeligt, syre- og glycolfri samt frit for flygtige
stoffer (VOC fri)
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SÅDAN ANVENDER DU REVOCO UNIVERSALRENS & AFFEDTER:
•
•
•
•
•

Fugt af overfladen først.
Sprøjt REVOCO Universalrens & Affedter på
overfladen og lad det sidde ca. 5 minutter.
Skur med svamp eller klud.
rengør efterfølgende med rent vand.
Gentag evt. behandling.
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HYPOC

TM

BÆREDYGTIG HÅNDDESINFICERING
UDTØRRER IKKE HÆNDERNE

4 x HYPOC 50 ml spray

HYPOC 250 ml + 50 ml spray

HYPOC 500 ml glasflaske

HYPOC 250 ml m. vipkapsel

HYPOC 750 ml refill

HYPOC Hånddesinfektion 5 L refill

HYPOC er en bæredygtig hånddesinfektion der
indeholder samme aktive stof som vores krop producerer
ved infektioner med bakterier og vira. Med HYPOC
efterlignes måden, hvorpå vores eget immunforsvar
beskytter os mod fremmede bakterier, vira og
infektioner. Kroppens mest effektive forsvar er nemlig at
producere en mild form for hypochlorsyre der dræber
bakterier og vira men er skånsom mod vores egen krop.

SÅDAN ANVENDES HYPOC HÅNDDESINFEKTION:
•
•
•

Benyttes ufortyndet
Du skal gnide HyPoc ind i hænderne indtil det er
tørret ud
Du behøver ikke efterskylle med vand.

Hypochlorsyre er yderst effektiv til at bryde cellevæggen
på bakterier og vira, som herefter elimineres uden
mulighed for at danne resistens.
Da HYPOC er et 100% naturprodukt, er det helt ufarligt
for mennesker og dyr og skåner derfor også både hud
og miljø.
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HYPOC

TM

NATURLIG RENGØRING AF OVERFLADER

HYPOC 750 ml refill

HYPOC Overfladedesinfektion 5 L refill

HVAD ER HYPOC OVERFLADEDESINFEKTION?
Overfladedesinfektion består af vand tilsat salt og strøm.
Det betyder at produktet ikke indeholder ethanol eller
andre giftstoffer og kan derfor anvendes på alle tænkelige
overflader.
HyPoc Overfladedesinfektion beskytter mod bakterier og vira
i hjemmet, køkkener, kontorer, kantiner, fødevareindustrien,
institutioner og lign. på både en effektiv og miljøvenlig måde.
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RISVIG er en dansk virksomhed med fokus på at gøre din
hverdag lidt nemmere ved at fokusere på simple, effektive
og miljøvenlige produkter til hjemmet. Ved at benytte vores
produkter og metoder mindsker du brugen af farlige giftstoffer.
Med andre ord; når du køber et RISVIG Eco Solutions produkt
er du garanteret noget unikt der gør en forskel i din hverdag
og du er med til at sikre en bæredygtig fremtid.

Se og læs mere på www.RisvigEco.dk

MADS CLAUSENS VEJ 9 - 8600 SILKEBORG

FØLG OS PÅ:

