
MCF® HYGIENIAPAKETTI

Bakteerit, hiivat

Homeet, levät, sienet



Mitä Hygieniapaketti on ja 

miten se toimii?
MCF® Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla

hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!

1. Kaikki pinnat pestään huolellisesti kullekin pintamateriaalille soveltuvalla 
tehopesuaineella, jonka jälkeen ne huuhdellaan ja kuivataan kunnolla.  
Suosittelemme pintojen pesua höytypesurilla, jonka jälkeen vielä 
uusintapesu harjaavalla lattianhoitokoneella.

2. Pinnat käsitellään MCF® Pintasuojalla, levitys ruiskuttamalla tai levitys-
mopilla. Käsittely uusitaan, kun pinta ei enää ole kosteutta ja likaa hylkivä.

3. Ylläpitosiivous suoritetaan MCF® Suojaavalla Pesunesteellä.

Pinnat huuhdellaan vain kevyesti, koska aine on antimikrobinen ja jättää 
pinnoille mikrobeilta suojaavan kalvon. MCF® Suojaava Pesuneste on 
laadukkaiden tensidien ja PHMB:n heikosti emäksinen seos, joka 
erinomaisen pesutehon lisäksi desinfioi käsiteltävät pinnat. 



MCF®-tuotteet

MCF® Pintasuoja on polymeeriseos, jossa mikrobeja tappava aineosa 

(PHMB) on yhdistetty fluoripolymeerien seokseen. 

Fluoripolymeeriseos reagoi pintamateriaalien kanssa sitoutuen niihin 

tiiviisti ja pitkäkestoisesti.  Käsittely uusitaan pesumenetelmästä ja 

mekaanisesta kulutuksesta riippuen  2-6 kk:n välein.

Seos on hydro- ja oleofobinen, eli käsitelty pinta hylkii vettä, likaa ja 
rasvoja = Käsitellyt pinnat on helppo pitää puhtaina!

PHMB puolestaan rikkoo pinnalle kiinnittyvän mikrobin solukalvon, 
aiheuttaen näin mikrobin nopean tuhoutumisen
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MCF® Pintasuoja

Vertailutesti kosteuden hylkimisestä 30 minuutin vaikutusajalla

Oikeanpuoleinen kangaspala on 

käsitelty kilpailevalla kotimaisella 

tuotteella. Vesipisara imeytyi 

kankaaseen lähes kokonaan jo 30 

minuutissa

Vasemman puoleinen kangaspala on 

käsitelty MCF® Pintasuojalla. 

30 minuutissa pisara ei ollut imeytynyt 

vielä lainkaan!

MCF® Pintasuoja
30 minuuttia

Kilpaileva tuote
30 minuuttia
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MCF® Pintasuoja

Vertailutesti kosteuden hylkimisestä 4 tunnin vaikutusajalla

Samat kangaspalat 4 tunnin 

kuluttua. MCF® Pintasuoja esti 

edelleen pisaran imeytymisen, 

kun taas kilpailevalla tuotteella 

käsiteltyyn kankaaseen oli 

syntynyt selvä kastumisjälki,

kun pisara oli imeytynyt läpi

MCF® Pintasuoja
4 tunnin kuluttua

Kilpaileva tuote
4 tunnin kuluttua



MCF®-tuotteet

MCF® Suojaava Pesuneste on huipputensidien ja PHMB:n heikosti 

emäksinen seos, joka erinomaisen pesutehon lisäksi desinfioi käsiteltävät 

pinnat. Se on tarkoitettu käytettäväksi julkisten tilojen pintojen ja 

rakenteiden pesuun.

MCF® Suojaava Pesuneste soveltuu käytettäväksi kaikkien vettä kestävien 

pintojen desinfioivaan pesuun, koneellisesti tai käsin pesuna. 

Yhdessä MCF® Pintasuojan kanssa se on suunniteltu antamaan 

tehokkaan suojan mikrobien haittoja vastaan mm. uimahalleissa ja 

kylpylöissä, hoitolaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa, urheilu- ja 

liikuntatiloissa, kuntosaleissa, majoitustiloissa, myymälöissä ja kioskeissa, 

elintarvikevarastoissa, kuljetuskalustoissa jne. 
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PHMB:ssä positiiviset varaukset 

keskittyvät typpipitoisten guani-

diiniryhmien vetyihin (merkitty 

keltaisella) tuottaen kvatteja 

tehokkaamman vaikutuksen 

negatiiviselle solukalvolle.

Kun solukalvo neutraloituu,

osmoottinen tasapaino järkkyy ja 

solukalvo hajoaa ja solu kuolee 

nopeasti.

PHMB (polyhexametyleenibiguanidiini)



Käyttökohteita:

Sosiaali- ja terveydenhoidon tilat

Vanhusten- ja lastenhoidon tilat

Uimahallit, kylpylät

Muut kosteat tilat

Koulut, laitokset

Liikuntatilat

Kaupan tilat

Teollisuustilat

= Kaikki sisätilat tarpeen mukaan
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Valmistuttaja:

Microbe Control Finland Oy
Väinölänkatu 10 

05900 Hyvinkää

www.microbecontrol.fi

Valmistaja:

Oy Faintend Ltd
Meriniitynkatu 29, 24100 Salo

www.faintend.fi
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