
Kylpylöissä ja uimahalleissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa. Allasveden 
puhtaudelle on asetettu laatuvaatimukset ja allasvedestä otetaan säännöllisesti 
vesinäytteet myös viranomaisten toimesta. Allas- ja pesutilojen, saunojen ja 
pukuhuoneiden hygieniaa ja turvallisuutta valvotaan omavalvonnalla. Mikäli pintojen 
puhdistuksesta ei huolehdita, mikrobien määrä kasvaa nopeasti haitalliselle tasolle 
lämpimässä ja kosteassa käyttöympäristössä.

Suuret kävijämäärät lisäävät kosteissa tiloissa lian määrää ja olosuhteet tehostavat 
lian kiinnittymistä pinnoille. Kiilto Kylpylä- ja uimahallikonseptin puhdistusaineilla 
taataan tilojen edellyttämä korkea hygieniataso. 

Kiilto
KYLPYLÄ- JA UIMAHALLIKONSEPTI



PUHDISTUSAINEET

Kiilto Sointu Spa

Vaahtoava puhdistusaine rasva-
lian poistoon märkätiloissa.

1 x 20 l 41028 / 6417964410288
3 x 5 l T7082.005 / 6417964708257

Kiilto Pluswhite
Vaahtoava puhdistusaine märkä-
tilojen pinnoille puhdistukseen, 
hajunpoistoon ja 
valkaisuun.3 x 5 l 41000 /6417964410006

1 x 20 l 41100 / 6417964411003

Kiilto Kasperi Märkätilojen voimakkaasti ha-
pan puhdistusaine saostumien 
poistoon. Käytetään siivouksessa 
jaksoittain.

6 x 1 l T7435.001 / 6411517435010
3 x 5 l T7435.005 / 6411517435058
1 x 20 l 41105 / 6417964411058
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KYLPYLÄ- JA UIMAHALLITILOJEN PUHDISTUSTAAJUUS

Taajuus Puhdistusaine Menetelmä Pinnat/käyttötarkoitus

2-3 x viikko Kiilto Sointu Spa Vaahtopesumenetelmä Kaikki pinnat / rasvalian 
poistoon

2-3 x viikko Kiilto Pluswhite Vaahtopesumenetelmä Kaikki pinnat / pintojen puh-
distukseen ja valkaisuun

1 x viikko Kiilto Kasperi Vaahtopesumenetelmä Kaikki pinnat / saostumien 
poistoon

VAAHDOTUSLAITTEET
Vaahdotuslaite Whiteline VarioMatic C1F 1 kpl
4062351

Pienempiin kylpylöihin ja uimahalleihin soveltuvat 
vaahdotuslaitteet helpottavat ja nopeuttavat pesuai-
neen levitystä ja pintojen huuhtelua. Vaahdotuslaite 
levittää pesuaineen puhdistettaville pinnoille tasai-
sesti, mikä tehostaa aineen vaikutusta. Mekaniikka 
tulee muistaa myös vaahdotuslaitteita käytettäessä.

Suihkupuhdistuslaite Whiteline KiiltoJet 
C2SP 1 kpl
4062249

OMAVALVONTA

Hygicult TPC
1 x 10 levyn pkt 80627, GTIN 6438115680109

Kokonaisbakteerimäärän osoittamiseen. Yksinkertai-
nen ja luotettava menetelmä mikrobiologisen puhtau-
den seurantaan.

Orion Clean Card Pro
1 x 25 liuskaa 63200, GTIN 6438115062615

Valkuaisainejäämien mittaamiseen puhdistetuilta 
pinnoilta. Puhdistuksen tehon testaamiseen ja seu-
rantaan. Kostuta-pyyhi-tulkitse, tulokset 30 sekun-
nissa. 25 liuskaa/pakkaus.

VAAHTOPESUMENETELMÄ
Muista asianmukainen henkilösuojaimien käyttö. 
Märkätiloissa työskennellessä tarvittavia suojava-
rusteita ovat mm. suojakäsineet, turvakengät, suo-
jaava esiliina, silmä/kasvosuojain, turvavaljaat ja pe-
lastusliivit ja tarvittaessa hengityssuojain. 

Huuhtele pestävät pinnat ensin vedellä käyttäen ma-
talapainepesukonetta ja sen jälkeen vaahdota ne. 
Vaahdota vain sen kokoinen alue, ettei se ehdi kui-
vua. Harjaa/hankaa pinnat huolellisesti, käytä kone-
menetelmiä aina kuin mahdollista. Hyvä mekaniikka 
on tärkeä työvaihe. Huuhtele pinnat vedellä. Lopuksi 
kuivaa kaikki pinnat huolellisesti.

MATALAPESUKONEET

Märissä tiloissa pesuaineliuoksen levittämistä vaah-
tona pinnoille helpottaa ja tehostaa matalapainepe-
sukone. Hyvä matalapainepesukone on helppokäyt-
töinen ja se muodostaa kuivaa ja pysyvää vaahtoa. 
Vaahtopesumenetelmässä pesuaineliuos saadaan 
pinnoille tasaisesti, millä osaltaan taataan myös 
riittävän pitkä vaikutusaika. Huomaa kuitenkin, että 
matalapainepesukone ei korvaa mekaniikkaa!


