
 
 
 
                  Professional Fain Cleaner products 

     
 

MCF® Sealer 
  
MCF® Sealer on vesiohenteinen polymeeridispersio, jolla on erinomaiset tunkeutumisominaisuudet.  
Se perustuu suomalaiseen huipputeknologiaan ja patentoituun Fain-erikoistensidiseokseen.  
Tuotesuunnittelumme on onnistunut saamaan aikaan ympäristömyönteisen, mutta samalla toimivan ja 
käyttäjälle turvallisen tuotteen, joka ei sisällä lainkaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)! 
 
KÄYTTÖTARKOITUS: 
MCF® Sealer on tarkoitettu erilaisten kuitujen (asbesti-, mineraalivilla tms.) ja pölyjen sidontakäsittelyihin, 
sekä huokoisten pintojen pohjustukseen ennen pinnoitteen tai tasoitteen levitystä.  
Vesiohenteinen MCF® Sealer soveltuu käytettäväksi useimmille kuitu- ja eristepinnoille sekä tiili-, betoni-, 
metalli- ja muovipinnoille. 
 
KÄYTTÖOHJE: 
MCF® Sealer on valmis käyttöliuos. Se levitetään sivelemällä tai sumuttamalla tasaiseksi kerrokseksi 
käsiteltävälle pinnalle. Suositeltava työskentelylämpötila on 8 – 25 °C.  
Huomioitava: Kuivattaa ihoa! Vältä aineen pääsy silmiin! Vältä aineen joutuminen hengitysteihin 
sumutettaessa! 
 
VAIKUTUSTAPA JA OMINAISUUDET: 
Tuote muodostaa ohuen polymeerikalvon, joka kiinnittyy tiukasti alustaansa ja estää uudelleen-
kiinnittyneitten kuitujen ja partikkeleitten irtoamisen. Tuote ei ylläpidä palamista, eikä muodosta myrkyllisiä 
palamiskaasuja. Se ei myöskään aiheuta emissiohaittoja eikä vaikuta eristevillan akustisiin 
ominaisuuksiin. Muodostaa sileille pinnoille, (esim. metalli-) kiiltävän kalvon. Roiskeet ja levityksessä 
käytetyt välineet on puhdistettava työn kuluessa, tai välittömästi sen jälkeen. 

 
MCF® Sealer omaa erittäin hyvät tunkeutumisominaisuudet. Itä-Suomen Yliopiston vuonna 2011 
tekemässä vertailututkimuksessa havaittiin, että MCF® Sealer tunkeutuu mineraalivillaan huomattavasti 
kilpailijatuotettaan paremmin. (katso oheinen SEM-kuva) 

 
MENEKKI: 
• Alustamateriaalin huokoisuudesta riippuen 

 50 – 200 ml/m
2
 

 
TUOTTEEN pH JA OMINAISPAINO/TIHEYS: 
• pH 7,0, tiheys n. 1.01 
 
SISÄLTÄÄ 
• UV- puhdistettua vettä  

• Polymeeridispersiota 

• Ionittomia tensidejä alle 5 % 
 
PAKKAUKSET:  
• 10, 20 ja 200 litran muoviastiat, jotka voidaan kierrättää tai hävittää polttamalla 
 
VARASTOINTI JA KULJETUS:  
• Säilytys- ja kuljetuslämpö yli +5 ºC (tuote ei saa jäätyä) 
 
SÄILYVYYS:  
• Kaksi vuotta pakkauspäivästä, sekoita pitkään varastoitu tuote huolellisesti ennen käyttöä 
 
 
 

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 
 

 
Mineraalivillalevy, jonka pintaan 
on ruiskutettu MCF

®
 Sealer. Aine 

on tunkeutunut syvälle 
käsiteltävään materiaaliin.  

 
Mineraalivillalevy, jonka pintaan on 
ruiskutettu kilpaileva kuidunsidonta-
aine. Aine jää käsiteltävän 
materiaalin pintakerrokseen. 

Elektronimikroskooppikuvat Itä-Suomen 
Yliopiston vuonna 2011 tekemästä tutkimuksesta 


