
Tekstiilipinta tarvitsee säännöllistä ja huolellista puhdistamista pysyäkseen 
puhtaana ja siistin näköisenä.

 KIILTO JIFFY 
TEKSTIILIPINTOJEN PUHDISTUKSEEN JA TAHRANPOISTOON
Hajustamaton. Annostus: ylläpitosiivous 1-5 ml / 1 l vettä, 
tahranpoisto 1 dl / 1 l vettä, perussiivous 10 ml / 1 l vettä, pH 9,5.

 T7406.001 6411517406010  6 x 1 l 
 T7406.005 6411517406058  3 x 5 l 

Kiilto Pro tekstiililattian hoito-ohjeiden avulla tekstiili-
pintojen ominaisuuksien säilyttäminen myös pidemmällä 
ajanjaksolla on mahdollista. Tekstiililattiat ovat yleistyneet 
viime vuosina vauhdilla erilaisissa julkisissa tiloissa. 

Tilojen käyttäjät arvostavat tekstiililattioiden tuomaa viih-
tyisyyttä, siistiä ulkonäköä ja akustisia ominaisuuksia. Käyt-

täjät odottavat tilojen pysyvän edustavina ja pintojen uutta 
vastaavina pitkän aikaa.

Hoito-ohjeet auttavat säilyttämään tekstiililattian tuoman 
viihtyisyyden ja siisteyden helposti ja tehokkaasti.

Puhdistusaineet

 KIILTO STAIN SPURT 
TAHRANPOISTOAINE
Helppokäyttöinen käyttövalmis tahranpoistoaine. Hajustamaton. pH 10,5.

 T7527.935 6417964750700  6 x 750 ml 

 KIILTO FREEZE -55OC 
TAHRANPOISTOAINE
Purukumitahrojen poistamiseen. Käytetään sellaisenaan.

 39451 6417964394511  12 x 405 ml 

TEKSTIILILATTIAN
HOITO-OHJEET
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Siivouskoneet
YLLÄPITOSIIVOUKSEEN
Lindhaus LS50 Hybrid
Matto- ja lattiapintojen imurointiin keskikokoisissa ja isoissa 
kohteissa, joissa on tarvetta päästä myös ahtaisiin ja mataliin paik-
koihin. Käytettävissä sekä akuilla että verkkovirtaisena.
Lindhaus LS50 Hybrid harjaava matto- ja lattiaimuri
L099683281
Lindhaus LS38 Li-ion
Erityisesti pienten ja keskisuurten kohteiden imurointiin tarkoitettu 
kone. Soveltuu myös ahtaisiin ja mataliin tiloihin.
Lindhaus LS38 Li-ion matto- ja lattiaimuri
L191494681

JAKSOTTAINEN PUHDISTUS
Lindhaus LW46 Hybrid Dual Core
Sylinteriharjakäyttöinen tehokas yhdistelmäkone pestävien teks-
tiililattiapintojen puhdistukseen. Koneen suunnittelussa on huomi-
oitu tilat, joissa on tarvetta päästä ahtaisiin ja mataliin paikkoihin. 
Käytettävissä sekä akuilla että verkkovirtaisena.
Lindhaus LW46 Hybrid Dual Core yhdistelmäkone
L099943281

PERUSSIIVOUKSEEN
Cleanfi x TW Compact
Cleanfi x TW Compact on harjaava painehuuhtelukone, joka pesee 
eteen- ja taaksepäin. Lisävarusteiden avulla soveltuu myös kulm-
ien, reunojen ja portaiden puhdistamiseen. Ideaalinen kone am-
mattikäyttöön isoille alueille, puhdistaen ja kuivaten pinnat tehok-
kaasti. Suuri säiliötilavuus mahdollistaa pitkän työskentelyajan. 
Säädettävä työntökahva.
Cleanfi x TW Compact harjaava painehuuhtelukone 
C420000

Tekstiililattioiden puhdistus
KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS
• Imuroidaan harjaavalla Lindhaus LS50 Hybrid imurilla, 

ahtaammat tilat Lindhaus LS38 matto- ja lattiaimurilla.
• Tehdään mahdollinen tahrojen poisto Kiilto Stain Spurtilla.

YLLÄPITOSIIVOUS
• Säännöllinen imurointi harjaavalla Lindhaus LS50 Hybrid 

imurilla tai ahtaammissa tiloissa Lindhaus LS38 matto- ja 
lattiaimurilla.

• Säännöllinen tahranpoisto Kiilto Stain Spurtilla.

JAKSOTTAINEN PUHDISTUS
• Lattioiden pintapuhdistus joka 10. siivouskerta tai tarpeen 

mukaan Lindhaus LW46 Dual Core yhdistelmäkoneella. 
Puhdistusaineena Kiilto Jiffy, annostus 3 ml / 1 l vettä.

PERUSSIIVOUS
• Imuroidaan harjaavalla Lindhaus LS50 Hybrid imurilla tai 

ahtaammissa tiloissa Lindhaus LS38 matto- ja lattiaimurilla.
• Levitetään Kiilto Jiffy puhdistusaineliuos, annostus 1 dl/1 l, 

tahrakohdille tasaisesti painesumutinkannulla ja annetaan 
vaikuttaa 5 - 10 min.

• Hangataan tahrakohtia pehmeällä harjalla.
• Tehdään Kiilto Jiffy puhdistusaineliuos, annostus 10 ml / 1 l, 

tekstiililattioille tarkoitettuun harjaavaan Cleanfi x TW Compact 
yhdistelmäkoneeseen.

• Pestään tekstiililattia yhdistelmäkoneella rauhallisesti 
työskennellen. Erittäin likaiset lattiat, toista menettely 
tarvittaessa.

• Lattian kuivuttua pinta on hyvä imuroida harjaavalla imurilla.
Huom! Varmista, että pinta on kuiva ennen käyttöönottoa.

TAHRANPOISTO
• Poista tahrat heti niiden ilmestyttyä.
• Imeytetään kosteat tahrat siivouspyyhkeeseen tai 

kertakäyttöpyyhkeeseen. 
• Suihkutetaan Kiilto Stain Spurtia tahrakohtaan tai 

pyyhkeeseen. Hangataan tahrakohtaa tahran ulkoreunoilta tah-
ran keskustaan päin, jotta ei levitetä likaa isommalle alueelle.

• Mikäli tahroja on useita, ja ne ovat tuoreita, suihkutetaan 
Kiilto Tahra Spurtia tahroille. Ajetaan alue Lindhaus Hybrid 
Dual Core yhdistelmäkoneella puhdasvesisäiliö vedellä 
täytettynä.

• Kuivuneet ja pinttyneet tahrat: kostutetaan tahrat Kiilto Stain 
Spurtilla, annetaan vaikuttaa n. 5 min. Hangataan tahrakohtaa 
pehmeällä harjalla, imeytetään irtoava lika siivouspyyhkeeseen. 
Huuhdellaan pinta vedellä kostutetulla siivouspyyhkeellä. 
Vaihtoehtoisesti käytetään painehuuhtelukonetta.

• Tarkista erikoismateriaalien hoito-ohjeet.

PURUKUMIN POISTO
• Suihkutetaan Kiilto Freeze -55 oC kylmäspraytä suoraan 

poistettavaan purukumiin. 
• Irrotetaan jäätynyt purukumi välittömästi raaputtamalla. 
• Poistetaan muruset esim. imuroimalla. 
• Toista käsittely tarvittaessa.

LINDHAUS LS50 HYBRID
L191494681

LINDHAUS LS38 LI-ION
L191494681

LINDHAUS LW46 HYBRID 
DUAL CORE
L099943281

CLEANFIX TW COMPACT
C420000
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