
 
 
 
                  Professional Fain Cleaner products 

 4,5kg Pesukone: 
1. Pehmeä vesi 2 korkillista 
2. Keskikova vesi 3 korkillista 
3. Kova vesi 5 korkillista 

 Käsinpesu (n. 5 l. vettä) 
1. Pehmeä vesi ½ korkillista 
2. Keskikova vesi 1 korkillista 
3. Kova vesi 1½ korkillista 

 

     

 

MCF® Pyykinpesuneste 
 
PESUAINE, JOKA TEKEE PYYKISTÄ PUHDASTA JA KUOHKEAA ILMAN HUUHTELUAINETTA 
 

MCF® Pyykinpesuneste on tarkoitettu normaaliin pyykinpesuun laitos- ja kotikoneissa.  
Tuote on suunniteltu siten, että huuhteluaineen käyttöä voidaan vähentää tai luopua siitä kokonaan.  
Pesuneste on kehitetty erilaisten tekstiilien ja kangasmateriaalien konepesuun ja sopii sekä valko-, että 
kirjopyykeille. MCF® Pyykinpesuneste irrottaa likaa tehokkaasti, säilyttäen kuitenkin värit ja materiaalien 
kuohkeuden. Tuote on hellävarainen käyttäjälle ja pestäville materiaaleille sekä vähän ympäristöä kuormittava 
tuote. Se poistaa vaivatta päivittäiset likatahrat säilyttäen alkuperäiset värit ja tekstiilin kuohkeuden.  
 
MCF® Pyykinpesuneste soveltuu myös erinomaisesti nykyaikaisten lyhyiden pesuohjelmien ja vähän vettä 
käyttävien koneiden pesuohjelmiin. Tuotteessa on korkea liankantokyky ja se huuhtoutuu helposti, eikä jätä 
epäpuhtauksia pestyyn materiaaliin. Tuote ei sisällä zeoliittia, fosfaattia, entsyymejä, valkaisu- eikä 
huuhteluaineita. MCF® Pyykinpesuneste perustuu suomalaiseen, patentoituun Fain–teknologiaan ja Fain–
tensidiseokseen. 
 
KÄYTTÖALUEITA: 
MCF® Pyykinpesuneste soveltuu erityyppisille tekstiileille, kuten mm: puuvilla, pellava, sekoitteet, silkit, villat 
ym. Tuotetta voidaan käyttää myös perinteisessä käsinpesussa ja se soveltuu myös kestovaippoihin ja 
joustokuituihin. 
 
ANNOSTUS:  
Veden kovuusasteikko/Annosteltava määrä. 1 Korkillinen = 10 ml 
 
 
 

Vaikeitten likojen pesussa ja veden ollessa erityisen kovaa, lisätään annostusta. 
 
KÄYTTÖOHJE: 
Annostele pesuainetta suoraan koneeseen pyykinpäälle tai pesuainelokeroon. Pinttyneet liat voit esikäsitellä 
MCF® Pyykinpesunesteellä. Anna vaikuttaa tahralla 5 -45 minuuttia ja laita sitten normaalisti konepesuun. 
Pesulämpötilat: 90 Cº (valkopyykki), 60 Cº, 40 Cº ja 30 Cº. 
 
Koostumus:  
Anionisia tensidejä 5-15 %, ionittomia tensidejä 5-15 %, 
amfoterisiä tensidejä < 5 %, hajustetta, säilöntäainetta. 

 

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSTIETOA: 
MCF® Pyykinpesuneste on hajusteeton ja väriaineeton. 
Tuotteessa käytetyt tensidit ovat EU-säännösten mukaan 
biologisesti helposti ja nopeasti hajoavia. Tuotteessa ei ole 
alkoholeja eikä muitakaan hengitykselle haitallisia helposti 
haihtuvia ainesosia. Se ei kaasuunnu eikä siitä erity haitallisia 
partikkeleita. Tuote ei imeydy ihoon eikä se kuivata limakalvoja.  

 
PAKKAUKSET: 1, 5, 10 ja 20 litran muoviastiat 
 
VARASTOINTI JA KULJETUS: Lämmin tila 
 
SÄILYVYYS: Suljetussa astiassa kaksi vuotta pakkauspäivästä, 
valolta suojattuna 

 

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 
 


