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Mitä mikrokuitusellu on ja mitä nanosellu on? 

• Mikro- ja nanoselluloosat ovat pieniä selluloosapartikkeleita… …voidaan valmistaa mekaanisesti tai 
kemiallisesti monenlaisista raaka-aineista tai tuottaa bakteerien avulla sokerista… …voidaan jakaa 
valmistusmenetelmänsä, kokonsa ja ominaisuuksiensa perusteella kolmeen pääluokkaan: 
mikrofibrilloituun selluloosaan (MFC), nanokiteiseen selluloosaan (NCC) sekä bakteerinanoselluloosaan 
(BNC)1 
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Source: Chinga-Carrasco Nanoscale Research Letters 2011, 6:417 

1Kangas, H., Opas selluloosananomatriaaleihin, VTT julkaisuja 
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MFC kehitystyö Stora Ensolla 

2006 -> 
Sisäisiä ja ulkoisia 
tutkimusprojekteja 

2011 -> 
MFC pilot-laitoksen 

suunnittelutyö 

 

2009 -> 
MFC R&D 

skaalattavuuteen ja 
applikaatioihin liittyen 

2014 -> 
Uudet kaupallistamisen 

mahdollistavat 
tuotantotekniikat 

 

2012 
MFC pilot-
laitoksen start-up 
TEKES:n tuella 

MFC 

2015 
MFC:n 
kaupallistamisaktiviteetit 

Source: http://www.storaenso.com/newsandmedia/more-with-less-with-mfc  
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Mitä Stora Enso MFC on? 

• MFC:tä ei ole vain yhtä laatua 

 

 

 

 

 

 

• MFC:n kokoluokka vaihtelee laadun ja käyttökohdealueen mukaan 
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Stora Enso MFC Tyypilliset käyttökohteet 

“MFC1” Lujuuslisäaine pakkauskartongeissa 

“MFC2” Estokerrokset (vesi, rasva, happi) 

“MFC3” Erityisapplikaatiot 

“Modifioitu MFC” Estokerrokset & erityisapplikaatiot 
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MFC kuluttajapakkauskartongeissa (1/2) 

• Euroopan komission (2011/696/EU) ehdotus nanomateriaalien määritelmäksi 

− “‘Nanomaterial’ means a natural, incidental or manufactured material containing particles, in an unbound 
state or as an aggregate or as an agglomerate and where, for 50 % or more of the particles in the 
number size distribution, one or more external dimensions is in the size range 1 nm-100 nm….” 

 Mikrokuitusellu (MFC) ei nanomateriaalia – leveys useita satoja nanometrejä 

 Nanosellu mahdollisesti nanomateriaalia – jos 50% partikkeleista leveydeltään alle 100 nm 

• EUn lainsäädäntö elintarvikepakkauksille 

− Yleiset vaatimukset 
− EUn puiteasetus No 1935/2004 

− GMP asetus No 2023/2006 

• EUn lainsäädäntö kuitupohjaisille elintarvikepakkausmateriaaleille 

− Ei yhtenäistä EU lainsäädäntöä – mutta EU jäsenmaissa erilaisia lakeja ja asetuksia, jotka 
−  Määrittävät käytettävät kemikaalit  

−  Asettavat koostumusvaatimuksia 

−  Asettavat puhtausvaatimuksia 
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MFC kuluttajapakkauskartongeissa (2/2) 

Kuluttajapakkauskartonkien valmistuksessa 

1. Käytetään vain hyväksyttyjä raaka-aineita 

2. Lopputuotteet testataan käyttöä vastaavissa olosuhteissa 

3. Lopputuotteet ovat turvallisia kuluttajalle 

MFCtä sisältävän kartongin tulee täyttää mm. nämä vaatimukset jotta 
vaatimustenmukaisuustodistus (DoC) voidaan laatia 

elintarvikekontaktiin tulevalle tuotteelle 
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Kiitos! 


