
Pintapesua voidaan käyttää vahanpoiston vaihtoehtona silloin, kun lattian vahapinta ei 
ole liian kulunut. Menetelmän tarkoituksena on poistaa pinnoilta kiinnittynyt ja pint-
tynyt lika, joka ei lähde pois normaaleilla ylläpitosiivousmenetelmillä. Samalla void-
aan myös elvyttää kulunutta suojapintaa. Pintapesussa käytetään lattianhoito- tai yh-
distelmäkonetta ja punaista tai sinistä laikkaa. Paikkavahauksessa vahaa levitetään 
yksi kerros kuluneisiin kohtiin.

Kiilto
PINTAPESU JA PAIKKAVAHAUS
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TUOTTEET PINTAPESUUN JA PAIKKAVAHAUKSEEN

Kiilto Pinta
pintapesuaine

Matalavaahtoinen, tehokas 
ja hajusteeton. Soveltuu 
käsi- ja konemenetelmiin.

Käyttöliuoksen pH n.9,5
3 x 5 l, 41095 / 6417964410952

Kiilto Vieno
yleispuhdistusaine

Erinomainen puhdistusteho, 
miellyttävä  tuoksu, värill-
inen. 
Joutsenmerkki.

Käyttöliuoksen pH n.8,5
6 x 1 l T7504.001 / 6417964750416 
3 x 5 l T7504.005 / 6417964750454

Kiilto Teho A 100
yleispuhdistusaine

Hajusteeton ja väriaineeton. 
Tehoaa erinomaisesti noki- 
ja partikkelilikaan, toimii 
parhaiten lämpimässä 
vedessä, myös aroille mate-
riaaleille. 

Käyttöliuoksen pH n.9,5
6 x 1 l T7070.001 / 6411517070013
3 x 5 l T7070.005 / 6411517070051

KIILTO SILK

Kiilto Silk Matta
matta lattiavaha Hyvä kulutuksen kesto.  

Levitetään 1-3 kerrosta. 
Sopii ESD-lattioille, 1 krs.

pH n.8,5
3 x 5 l, 41035 / 6417964410358

Kiilto Silk Semi
himmeä lattiavaha

Peittävä, kovan kulutuksen 
kohteisiin.
Erinomainen kulutuksen-
kesto ja kemiallinen kesto. 
Levitetään 1-2 kerrosta.

pH n.8,53 x 5 l, 41045 / 6417964410457

Kiilto Silk All
puolikiiltävä lattiavaha

Hyvä kulutuksenkesto ja 
erinomainen kemiallinen 
kesto. Levitetään 1-3 ker-
rosta.

pH n.8,53 x 5 l, 41055 / 6417964410556
6 x 1 l, 41051/ 6417964410518

Kiilto Silk Gloss
kiiltävä lattiavaha

3 x 5 l, 41065 / 6417964410655

Kovan kulutuksen kohtei-
siin. Erinomainen  
kemiallinen kesto.  
Kiilto Kisu BT:llä käsitelty-
jen lattioiden vahaamiseen. 
Levitetään 1-2 kerrosta.

pH n.8,5

1. Poista pöly ja irtoroskat moppaamalla lattiapin-
noilta. 

2. Tee puhdistusaineliuos: Kiilto Pinta annostus 5 
ml / 1 l vettä, erittäin likaiset lattiat 10 ml / 1 l 
vettä. Levitä liuos puhdistettavalle pinnalle. Anna 
vaikuttaa muutama minuutti. 

3. Aja puhdistettava alue huolellisesti lattian-
hoitokoneella ja punaisen värisellä laikalla. 

4. Levitä liuos lattialle yhdistelmäkoneella niin, että 
imusuulake on ylhäällä. Anna vaikuttaa muuta-
ma minuutti. 

5. Imuroi liuos vesi-imurilla huolellisesti pois 
pinnoilta. 

6. Aja yhdistelmäkoneella imusuulake alhaalla ja 
kuivaa pinta. 

7. Kosteapyyhi lattia puhtaalla vedellä tai aja yh-
distelmäkoneella. 

8. Levitä vahaa yhteen kertaan kuivalle ja puhtaalle 
lattialle kuluneisiin kohtiin.

TYÖOHJEET

Hyvinvointia puhtaudesta


