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MCF® BioPower 
 

PUHDISTAVA MIKROEMULSIO 
 

MCF® BioPower on uudentyyppinen luonnon rasvahappo-estereistä valmistettu mikroemulsio, joka on 
kehitetty vaativiin pesu- ja puhdistustilanteisiin. Se irrottaa likaa tehokkaasti ja jättää suojaavan pinnan.  
MCF® BioPower on käyttäjälle ja pestäville pinnoille hellävarainen, vähän ympäristöä kuormittava uuden ajan 
tuote. Se poistaa vaivatta vaikeimmatkin liat ja huuhtoutuu helposti. 
MCF® BioPower on suomalainen avainlippumerkkituote ja se kuuluu korkeatasoiseen Fain Cleaner tuote-
sarjaan, jonka kantavana perusaineena on suomalainen, patentoitu Fain-teknologia ja Fain-tensidiseos. 
 

KÄYTTÖALUEITA: 
• Autojen, kuljetuskalustoiden, veneiden ym. pesuun  

• Työtilojen ym. lattioiden ja likaantuneitten pintojen pesuun 

• Irrottamaan kovilta pinnoilta tussi- ja muut töherrykset 

• Perinteiseen käsin pesuun, tahranpoistoon sekä työhaalareitten esiliotukseen ja pesuun 
 

ANNOSTELU: 
• Vähäinen lika 1: 30 - 1:500 

• Normaali lika/päivittäinen pesu 1: 5 - 1: 30 

• Pinttynyt ja vaikea lika 1: 0 - 1: 5 

• Esiliotuksessa  n. 50 - 80 ml / 10 l vettä 

• Pesuautomaateissa ja monitoimikoneissa annostus 0,05 - 5 %:n liuoksena tai koneen ohjeitten mukaan 
  

KÄYTTÖOHJE: 
• Annostele MCF® BioPower ohjeitten mukaan käyttöliuokseksi pesuveteen ja levitä se kuivalle pinnalle 

painekannulla tai sienellä. Anna vaikutta hetken, sillä pesuaineen pitempi vaikutusaika parantaa 
pesutulosta. Tuote voidaan levittää myös suoraan painepesurilla tai pesukoneella em. annosohjeitten 
mukaisesti 

• Pinttyneet liat voit esikäsitellä laimentamattomalla MCF® BioPowerilla. Anna vaikuttaa 5-30 minuuttia.  
 Huuhtele hyvin ja kuivaa tarvittaessa 

• Tahranpoistossa on varottava värien irtoamista. Liotuksessa annostellaan pesuveteen ohjeen mukaisesti tai 
annostellaan suoraan haalareille ja annetaan vaikuttaa jonkin aikaa 

• Pesuautomaateissa (harjallinen tai harjaton) tuote annostellaan ohjeitten mukaan suoraan järjestelmään 
 
KOOSTUMUS: 
• Luonnon rasvahappo-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 
 

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 
 


