
 
 
 
                  Professional Fain Cleaner products 

     
 

MCF® BioActive 
 

MIKROEMULSIO LUONNON ESTEREISTÄ 
MCF® BioActive on uudentyyppinen luonnon estereistä valmistettu mikroemulsio, jonka kantavana 
perusaineena on suomalainen, patentoitu Fain-teknologia ja Fain-erikoistensidiseos. 
MCF® BioActive on uusi vaihtoehto perinteisille hiilivetyliuottimille. Se on tehokas rasvanpoistaja, joka irrottaa 
bitumin (asfaltin), tervan, pihkan, noen ja muun lian tehokkaasti ja jättää suojaavan pinnan. 
 
MCF® BioActive on suomalainen avainlippumerkkituote ja se kuuluu korkeatasoiseen Fain Cleaner tuote-
sarjaan. Se on kehitetty ympäristö-arvoja arvostavien ammattilaisten vaativaan käyttöön. 
MCF® BioActive on käyttäjälle ja pestäville pinnoille hellävarainen, vähän ympäristöä kuormittava uuden ajan 
tuote. Se poistaa vaivatta vaikeimmatkin liat ja huuhtoutuu helposti. 

 
KÄYTTÖALUEITA: 
• Bitumin/pien pesuun työkoneista esim. asfalttikoneet, kuljetuskalustot, veneiden vetolaitteet ym. 

• Työpajojen yms. lattioiden ja likaantuneitten pintojen pesuun 

• Irrottamaan kovilta pinnoilta tussi- ja muut töherrykset 
 
ANNOSTELU: 
• Työkoneet/työvälineet ja tahranpoisto: Sellaisenaan  

• Työvälineet päivittäin, tuoreet likatahrat ja töherrykset: Laimennus 1:0 - 1:1½ 
  
KÄYTTÖOHJE: 
• MCF® BioActive levitetään sellaisenaan painekannulla, sumuttimella tms. likaantuneeseen pintaan, 

mieluimmin tuoreeseen likaan. Annetaan vaikuttaa jonkin aikaa ja pestään painepesurilla tai vesi/harja 
systeemillä. Pienet alueet voidaan pyyhkiä rätillä, trasselilla tai paperilla. Lopuksi pyyhitty alue huuhdellaan 
vedellä 

• Pinttynyt lika, piki/bitumi, noki, rasva jne. esikäsitellään laimentamattomalla MCF® BioActivella. Annetaan 
vaikuttaa 5-30 minuuttia. Pestään kuten edellisessä kohdassa 

• Lapiot, lastat ym. työvälineet liotetaan tai kastetaan MCF® BioActive -liuokseen (allas tai pesusoikko) 
käytön välillä ja/tai käytön jälkeen 

 
KOOSTUMUS: 
• Luonnon estereitä sekä kompleksimuodostajia, joiden lisäksi anionisia tensidejä alle 5 %, ionittomia 

tensidejä 15 - 30 %. Tensidit ovat EU -säädösten mukaan biologisesti hajoavia. 
 
KÄYTTÖLIUOKSEN pH JA OMINAISPAINO: 
• pH lievästi emäksinen n. 10,0, litrapaino n. 1000 g 
 

PAKKAUKSET:  
• 10 ja 20 litran muoviastiat, jotka voidaan kierrättää tai hävittää 
 polttamalla.  

• 200 ja 1000 litran kierrätettävät säiliöt 
 
TURVALLISUUSTIETOA: 
• Vakavan silmävaurion vaara, on käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta 

• Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin 

• Pitkäaikaisessa jatkuvassa kosketuksessa suositellaan suojakäsineitten käyttöä 
 

VARASTOINTI JA KULJETUS:     

• Ei erityisvaatimuksia   

 
SÄILYVYYS: 
• Kaksi vuotta pakkauspäivästä 

 

VALMISTUTTAJA: 
Microbe Control Finland Oy 
Väinölänkatu 10 B, 05900 Hyvinkää 
+358 40 900 9856 
www.microbecontrol.fi 
info@microbecontrol.fi 
 

VALMISTUS: 
Oy Faintend Ltd 
Meriniitynkatu 29, 24100 SALO  
+358 500 522 147 
www.faintend.fi 
faintend@faintend.fi 
 

XI Ärsyttävä/Irriterande 


