
 
 
 
                  Professional Fain Cleaner products 

Levitys 

Pesu 

Lopputulos 

XI   Ärsyttävä/Irriterande 

     
 

MCF® Saneerauspesu 
 
MCF® Saneerauspesu on uuden sukupolven pesuaine vaikeiden likatyyppien, kuten lannan, mineraalilian ja 
mikrobikasvuston irrottamiseen ja pesuun. Tuote perustuu suomalaiseen, Oy Faintend Ltd:n patentoimaan ja 
valmistamaan Fain -teknologiaan ja Fain-erikoistensidiseokseen, joka on todettu biologisesti helposti ja 
nopeasti hajoavaksi (OECD 301E) sekä kliinisellä kaksoissokkotestimenetelmällä täysin ihoa 
ärsyttämättömäksi. Tensidi on todettu myös silmiä (limakalvoa) ärsyttämättömäksi (OECD 405).  
MCF® Saneerauspesu on pitkän tutkimus- ja tuotekehitystyön tulos. 
 
KÄYTTÖALUEITA: 
• maatilojen ym. tuotantotilojen seinien, lattioiden, koneiden ja laitteiden ym. 
 pesuun  

• soveltuu erityisesti eläinten lannan pesuun 

• sopii myös kiviainespintaisten julkisivujen ja kattojen pesuun sekä näkyvän 
 mikrobikasvuston irrottamiseen 

• voidaan käyttää perinteiseen pesuun harjalla tai painepesuripesuun 
 
KÄYTTÖOHJE: 
Annostele MCF® Saneerauspesu pesuveteen tai painepesurin 
annostelujärjestelmän kautta ohjeitten mukaisesti. Esikostuta vedellä pestävä 
kohde pintapuolisesti ja levitä pesuaine huolellisesti pestävälle pinnalle paine- 
tai kastelukannulla tai painepesurin annostelulaitteen kautta. Anna tuotteen 
vaikuttaa kohteesta ja lian paksuudesta riippuen 10 – 30 minuuttia.  
 
Pese kohde painepesurilla. Pesutulosta voidaan parantaa mekaanisella 
harjauksella tai pesuveden lämpötilaa nostamalla esim. + 30 C°. Huuhtele pesty 
kohta hyvin ja erityisesti silloin, jos jälkikäsittelynä tehdään desinfiointi tai 
pintasuojaus. Tuotetta voidaan käyttää myös monitoimikoneissa. 
 
ANNOSTELUOHJE: 
• Päivittäinen pesu  0,5 - 5 % (käyttöliuos normaalioloissa) 

• Triggeriannostus (suihkepullo) 10 - 20 ml /1 litraan vettä  

• Vaikeitten likojen ollessa kyseessä voit lisätä annostelumäärää  
 (esim. 20–50 ml / veteen) ja pidentää vaikutusaikaa 
 
KOOSTUMUS:  
• Anionisia tensidejä alle 5  % 

• Ionittomia tensidejä 5 – 15 %  

• Amfoterisiä tensidejä  alle 5 %  

• Vaahdonesto- ja säilöntäainetta +   
 
KÄYTTÖLIUOKSEN pH:     

• n. 5,0          
 
OMINAISPAINO:   
• Litrapaino n. 1000 g        
 
TYÖTURVALLISUUS:   
• Xi, ärsyttävä/irriterande 
 
PAKKAUKSET:  
• 10 ja 20 litran muoviastiat, jotka voidaan kierrättää tai hävittää polttamalla 
• 200 ja 1000 litran kierrätettävät säiliöt 

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 
 


