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MCF® HE Suojaava Pesuneste 
 
PESUAINE, JOKA SUOJAA PINTOJA 

 

MCF® HE Suojaava Pesuneste on tarkoitettu käytettäväksi julkisten tilojen pintojen ja rakenteiden pesuun. 
Kotioloissa ihminen tottuu siellä olevaan mikrobilajistoon eikä siitä ole hänelle sanottavaa haittaa. Julkisissa 
tiloissa kävijät taas joutuvat kohtaamaan itselleen vieraita mikrobeja; bakteereita, homeita, viruksia ja sieniä. 
Tämän vuoksi mikrobeja tuhoavien pesuaineiden oikea käyttöalue onkin julkiset tilat. MCF® HE Suojaava 
Pesuneste on kehitetty käytettäväksi yhdessä MCF® Pintasuojan ja MCF® Pintadesinfektioaineen kanssa 
parantamaan kaikkien julkisten tilojen hygieniaa. 
 
KÄYTTÖALUEET JA KOHTEET: 
MCF® HE Suojaava Pesuneste soveltuu käytettäväksi kaikkien vettä kestävien pintojen desinfioivaan pesuun, 
koneellisesti tai käsin pesuna. Yhdessä MCF® Pintasuojan ja MCF® Pintadesinfektioaineen kanssa se on 
suunniteltu antamaan tehokkaan suojan mikrobien haittoja vastaan mm. eri hoitolaitoksissa, kouluissa ja 
päiväkodeissa, urheilu- ja liikuntatiloissa, kuntosaleissa, majoitustiloissa, elintarvikevarastoissa, kuljetuskalustoissa 
jne. Pesunesteen desinfioiva aineosa (PHMB) muodostaa pinnoilla ja nesteissä polymeeriketjuja, jotka 
puhkaisevat ja tuhoavat sen kanssa kosketuksiin joutuvien yksisoluisten organismien soluseinämät. 
 
ANNOSTELU:  
0,3 – 0,6 dl. pesunestettä 10 litraan haaleaa vettä. Päivittäisessä siivouksessa annostus 0,2 – 0,4 dl/10 l. vettä.  
 
KÄYTTÖOHJE: 
MCF® HE Suojaava Pesunestettä annostellaan ohjeitten mukaan pesuriin tai yhdistelmäkoneeseen.  
Tuote soveltuu käytettäväksi myös vaahdotuslaitteissa ja matalapainepesujärjestelmissä. Käsinpesussa levitä 
tuote pinnoille suihkuttamalla tai sivelemällä. MCF® Pintasuojalla käsitellyille pinnoilla uusintapesu suositellaan 
tehtäväksi 1 – 3 viikon välein, riippuen tilan käytöstä ja orgaanisen lian määrästä. Tuote soveltuu myös 
päivittäiseen ylläpitosiivoukseen, jolloin annostelusuositus on 0,2 - 0,4 dl/10 l. vettä. Huuhtele kosteiden tilojen 
lattiapinnat ja ihokosketuksessa olevat pinnat! Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot 
ennen käyttöä. 

 
YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSTIETOA: 
MCF® Suojaava Pesuneste 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.  

 
KOOSTUMUS: 
• Kompleksinmuodostajia, sekä ionittomia tensidejä alle 5 %  

• PHMB suojapolymeeria   

• UV-puhdistettua vettä 
 

KÄYTTÖLIUOKSEN pH JA OMINAISPAINO:             
• Käyttöliuoksen (5 %) pH n. 9,5   

• Ominaispaino n. 1000 g / l. 
 
PAKKAUKSET:  
• 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 
 


