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MCF Pintasuoja on täysin uudentyyppinen suojapinnoite kaikille julkisten tilojen pinnoille ja tekstiileille.  
Se estää homeiden ja muiden mikrobien kasvun pinnoille, suojaa niitä kosteudelta ja parantaa niiden 
pestävyyttä. Kaikki tämä saadaan aikaan nopeasti ja edullisesti yhdellä käsittelyllä! 
Tuote edustaa uusinta suomalaista tietotaitoa ja sen kehittelyssä on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristö- ja 
käyttäjäystävällisyyteen. Sen pohjana on erilaisille pinnoille hyvin kiinnittyvä fluoripolymeeridispersio, johon on 
lisätty mikrobikasvua torjuvaa polymeeriä. 
 
KÄYTTÖ 
Sisäpuolisten pintojen ja tekstiilien suojaamiseen kastumista, likaantumista ja mikrobien kiinnittymistä 
vastaan. 
 
KÄYTTÖOHJE 
MCF Pintasuoja on valmis käyttöliuos. Levitetään sivelemällä tai sumuttamalla tasaiseksi kerrokseksi 
käsiteltävälle pinnalle. Tuotteen levittämisessä ei tarvita erityisiä suojavarusteita, lukuun ottamatta 
hengityssuojaimia. Suositeltava työskentelylämpötila on 10 – 25 °C. 
 
VAIKUTUSTAPA 
Tuotteen fluoripolymeeridispersio tekee käsitellyistä pinnoista hydrofobisia (vettä hylkiviä) ja helposti pestäviä, 
mutta säilyttää kuitenkin niiden kyvyn läpäistä vesihöyryä. Mikrobeilta suojaava polymeeri (PHMG) puolestaan 
muodostaa pinnoilla ja nesteissä polymeeriketjuja, jotka puhkaisevat ja tuhoavat sen kanssa kosketuksiin 
joutuvien yksisoluisten organismien soluseinämät. PHMG:n vaikutus on siis fysikaalinen, ei kemiallinen. 
Tämän vuoksi mikrobien on käytännöllisesti katsoen mahdotonta kehittää sille vastustuskykyä.  
 
YMPÄRISTÖ JA TERVEYSTIETOA 
MCF Pintasuoja on hajusteeton ja väriaineeton. Tuotteessa ei ole alkoholeja, liuottimia eikä 
muitakaan hengitykselle tai elimistölle haitallisia ainesosia. Se ei kaasuunnu eikä siitä erity haitallisia 
partikkeleita. Tuote ei imeydy ihoon eikä se kuivata limakalvoja. 
 
MENEKKI (ohjeellinen, kuivalle alustalle, huokoisuudesta riippuen) 

• Maalatut tai lakatut pinnat 1 l käsittelyala  n. 30 - 50 m² 

• Käsittelemättömät puupinnat 1 l käsittelyala n.   8 - 12 m² 

• Tekstiilipinnat 1 l käsittelyala n.   5 - 10 m² 

• Kivipinnat 1 l käsittelyala n.   8 –12 m² 

• Tiilipinnat 1 l käsittelyala n.   5 –10 m² 
 
SISÄLTÄÄ                 
• Polymeeridispersiota, PHMG suojapolymeeriä, vettä 
  
TUOTTEEN  pH: n. 6,5 
 
OMINAISPAINO/TIHEYS: tiheys n. 1.0 
 
PAKKAUKSET:   

• 10 ja 20 litran muoviastiat, kierrätettäviä tai poltettavia 

• 200 litran ja 1000 litran kierrätettävät muovisäiliöt 
 
VARASTOINTI JA KULJETUS: Ei erityisvaatimuksia 
SÄILYVYYS: Kaksi vuotta pakkauspäivästä 
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