Professional Fain Cleaner products

MCF® Tallituotteet
Hevostesi hyvinvointiin
MCF® Tallituotteet on tuotesarja, joka on suunniteltu helpottamaan hevosten hoitoa ja parantamaan tallien olosuhteita.
Kaikki tuotteet ovat suomalaista suunnittelua ja tuotantoa.
MCF® ProBIO-tuotteet ovat probioottisia mikrobiseoksia, joiden avulla voidaan parantaa lukuisia hevosen tavanomaisia
vaivoja ja vaikuttaa niiden hyvinvointiin. Samalla ne parantavat tallien olosuhteita ja helpottavat tallijätteiden käsittelyä.
MCF® ProBIO Hoitoliuos on tarkoitettu hevosten ruuansulatuksen tehostamiseen, sekä ihon ja kavioiden hoitoon.
MCF® ProBIO Hajunpoistajaa käytetään tallien hajuhaittojen poistamiseen ja MCF® ProBIO Kompostitehostimen avulla
tallijäte kompostoituu hajuttomasti ja nopeasti. Kaikki MCF® ProBIO-tuotteet sisältävät luonnossa esiintyviä maitohappo- ja
fotosynteesibakteereja sekä hiivoja (mm. Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Rhodopseudanomas palustris,
Saccharomyces cerevisiae). Tuotteet eivät sisällä geenimuunneltuja mikrobeja.
MCF® Pintasuoja on polymeeriliuos, jonka avulla huokoisista pinnoista tulee kosteutta - ja likaa hylkiviä. Aineen avulla voi
käsitellä esim. työvaatteet, loimet yms. tekstiilit. Tuote on vesiliukoinen, mutta kestää useita pesuja ja käsittely voidaan
uusia tarvittaessa. Pintasuoja soveltuu myös puu-, tiili ja kivipinnoille.
MCF® Palonestoaine on tehokas ruiskutettava suoja liekkejä ja kipinöitä vastaan. Aine levittyy helposti ja sen sisältämät
pinta-aktiiviset aineet edistävät tuotteen imeytymistä suojattavaan materiaaliin. Sitä voidaan käyttää puun, pahvin, paperin,
kankaan, tekstiilien ja muiden huokoisten materiaalien palonsuojaukseen tai -sammuttamiseen.
MCF® Saneerauspesu on uuden sukupolven lievästi hapan pesuaine vaikeiden likatyyppien, kuten lannan, mineraalilian ja
mikrobikasvuston irrottamiseen ja pesuun. Tuote on tarkoitettu maatilojen ym. tuotantotilojen seinien, lattioiden, koneiden ja
laitteiden ym. pesuun ja on suunniteltu erityisesti lannan pesuun. Saneerauspesu sopii myös kiviainespintaisten julkisivujen
ja kattojen pesuun sekä näkyvän mikrobikasvuston irrottamiseen.
MCF® Pyykinpesuneste on tarkoitettu normaaliin pyykinpesuun laitos- ja kotikoneissa. Tuote on suunniteltu siten, että
huuhteluaineen käyttöä voidaan vähentää tai luopua siitä kokonaan. Pesuneste sopii sekä valko- että kirjopyykeille.
MCF® PP-Agent poistaa vedestä pintajännitystä ja tehostaa veden tunkeutumista kasteltavaan materiaaliin. Aine sopi
erinomaisesti kaikkien pölyävien materiaalien kasteluun. Maanpintaan ruiskutettuna se estää tai vähentää merkittävästi
lammikoiden muodostumista. Tuote on EU:n määräysten mukaisesti biologisesti hajoavaa.
MCF® Dustfain on tarkoitettu pölyävien teiden, kenttien ja raviratojen kastelun tehostamiseen, suolaliuosten korvaajaksi.
Kasteluveteen sekoitettuna se parantaa veden tunkeutumista kasteltavaan pintaan. Dustfain kykenee sitomaan itseensä
osan ilman sisältämästä kosteudesta, vähentäen näin kastelukertojen tarvetta ja kasteluveden määrää. Tuote on EU:n
määräysten mukaisesti biologisesti hajoavaa.
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