
Kestävää kehitystä edistävä Kiilto Pro Natura on laadukas ammattisiivouksen 
tuotesarja, joka on syntynyt luonnon kiertokulusta ilman ylimääräistä rasitusta  
ympäristölle. Se perustuu kiertotalouden ratkaisuihin ja on askel kohti kestävämpää 
tulevaisuutta. Tuotteissa käytetyt raaka-aineet ovat fossiilivapaita ja 100 % biohajoa-
via. Kaikki sarjan tuotteet ovat hajusteettomia.

www.kiilto.com/ammattihygienia/ajankohtaista/natura

PUHDAS 
YMPÄRISTÖTEKO
— Kiilto Pro Natura

Tuotekehityksessä on huomioitu koko elinkaari 
raaka-aineista tuotantoon, käyttöön, hävittä-
miseen ja kierrätykseen. Ympäristötavoitteiden  
lisäksi tuotteille on asetettu korkeat turvallisuus- 
ja laatuvaatimukset. Raaka-aineilla, kulutuksella 
ja kiertotaloudella on suuri vaikutus ympäristöön. 
Kiilto Pro Naturalla voimme vaikuttaa positiivi-
sesti niihin kaikkiin.



YLEISPUHDISTUSAINEET

KIILTO PRO FORTE
63040 / 1 l • 63041 / 5 l
Pintojen ja ruuanvalmistuslaitteiden yllä-
pitosiivoukseen sekä astioiden käsin suo-
ritettavaan puhdistukseen. Soveltuu esim. 
alumiiniastioiden ja uunien pesuun. Voi-
daan käyttää myös yhdistelmäkoneessa. 
Hajusteeton. Käyttöliuoksen pH 9.5.

KIILTO PRO VIENO 
HAJUSTEETON
41080 / 1 l • 41081 / 5 l
Kaikkien kovien pintojen ylläpitosiivouk-
seen käsi- ja konemenetelmin. Soveltuu 
myös kosteiden tilojen ylläpitosiivoukseen. 
Hajusteeton. Käyttöliuoksen pH 8.5.

KIILTO PRO
SUPERQUICK SPURT
410462 / 750 ml • 410463 / 5 l
Käyttövalmis yleispuhdistusaine kaikille 
vettä kestäville pinnoille, myös vahatuille 
ja maalatuille pinnoille. Tehokas rasvatah-
rojen esim. sormenjälkien poistaja. Hyvä 
puhdistusteho teräspinnoille sekä lasi- ja 
peilipinnoille. pH 10.

KIILTO PRO PLUSCLEAN
41116 / 1 l • 41117 / 5 l
Kaikkien kovien pintojen ylläpito-
siivoukseen käsi- ja konemenetelmin. Käy 
myös elintarviketilojen sekä kosteiden 
tilojen ylläpitosiivoukseen. Taloudellinen. 
Hajusteeton. Käyttöliuoksen pH 9.5.

KIILTO PRO BIODISH
T7088.001 / 1 l • T7088.005 / 5 l
Astioiden käsinpesuun. Tuotteen vaahto-
taso on kohtuullinen ja astioiden huuhto-
minen helppoa. Poistaa hyvin rasvalian. 
Hajusteeton ja väritön. CLP-vapaa. Käyttö-
liuoksen pH 7.

MITÄ VOIT TEHDÄ  
YMPÄRISTÖN HYVÄKSI?

Tuotetta valitessasi varmista, että käytetyt raaka-
aineet tuotetaan ympäristöä kuormittamatta. Kiillon 

raaka-ainetoimittajat ovat sitoutuneita vastuulliseen ja 
kestävään raaka-ainetuotantoon.

 
Noudata aina tuotteen annosteluohjeita,  

sillä oikealla annostelulla on suuri merkitys 
tuotteen ympäristövaikutukselle.

Kierrätä ja käytä uudelleen kaikki, mikä on mahdollista 
palauttaa kiertotalouteen ja sitä kautta käyttää uudelleen.



KIILTO PRO WINDOW
T7005.001 / 1 l • T7005.005 / 5 l
Lasi-, peili- ja teräspintojen puhdistuk-
seen. Kuivuu nopeasti. Tekee pinnat kirk-
kaaksi jättämättä kalvoa. Käyttölämpötila 
jopa –28°C. Tiiviste. Käyttöliuoksen pH 8.

KIILTO PRO WINDOW SPURT
411252 / 750 ml
Lasi-, peili- ja teräspintojen puhdistuk-
seen. Kuivuu nopeasti. Tekee pinnat kirk-
kaaksi jättämättä kalvoa. Käyttölämpötila 
jopa –20°C. Käyttövalmis. pH 8.

JATKUVASTI KASVAVA TUOTEVALIKOIMA
Kiilto kehittää tuotteitaan yhä vastuullisimmiksi ja ym-
päristölle kestävimmiksi. Kiillon tuotekehityksessä tes-
tataan jatkuvasti uusia reseptejä, jotka on valmistettu 
uusiutuvista raaka-aineista.

Miten uudet Kiilto Pro Natura -tuotteet syntyvät?  
Katso video -->

KIILTO PRO SANITOP
41128 / 1 l • 41129 / 5 l
Happamia aineita sietävien pintojen, kuten 
keraamisten laattojen, saniteettiposliinin 
ja ruostumattoman teräksen puhdistuk-
seen ja saostumien estoon ja poistoon. 
Geelimäinen. Ei vaadi neutralointia. Hajus-
teeton.  Käyttöliuoksen pH 4.

SAOSTUMAT JA  
MÄRKÄTILAT

KIILTO PRO OFF CALC
63130 / 500 ml
Kalkki- ja ruostesaostumien poistoon 
pienkoneista. Esim. erilaiset kahvinkeit-
timet sekä kotiastian- ja –pyykinpesuko-
neet. Helppo annostella ja käyttää. Käyttö-
liuoksen pH 1.5.

MUUT PUHDISTUSAINEET

PAREMPI YMPÄRISTÖLLE  
JA SINULLE

Kaikilla Kiilto Pro Natura -tuotteilla, joille on olemassa  
Joutsenmerkin kriteerit, on Joutsenmerkki. Merkki kertoo tuot-
teen olevan parempi valinta ympäristölle ja turvallinen käyttäjäl-
leen. Suurimmalla osalla on myös Allergia-, Iho- ja Astmaliiton 
myöntämä Allergiatunnus. Se viestii puolueettomasti tutkitusta 

ja turvalliseksi todetusta tuotteesta. Tuotteet eivät sisällä hajus-
teita tai muita yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä aineita.



www.kiilto.fi/uutishuone/uusilla-kierratysmuovipulloilla-pienempi-hiilijalanjalki

Vastuullisempi pakkaus
Pakkausmateriaalilla on suuri vaikutus tuotteen hiilijalanjälkeen. 
Kierrätysmuovipakkauksella voi olla jopa 50 % pienempi hiilijalanjälki verrattuna 
neitseellisestä muovista valmistettuun pakkaukseen. Edelläkävijänä Suomessa 
Kiilto on kehittänyt ja ottanut käyttöön ammattisiivousaineille pakkauksia, joiden 
valmistuksessa on käytetty kierrätysmuovia. 
Kaikki Kiilto Pro Natura -sarjan 1 l ja 750 ml pakkaukset on valmistettu 
kierrätysmuovista. Myös useissa 5 l pakkauksissa on siirrytty käyttämään 
kierrätysmuovia sisältävää pakkausta. Kaikki Kiilto Pro Natura -tuotepakkaukset 
ovat täysin kierrätettäviä.
Kiilto on sitoutunut siihen, että vuonna 2025 pakkausmateriaaleista 70% on 
uudelleenkäytettävää, uusiutuvaa tai kierrätysmateriaalia sisältävää. 

SISÄLTÄÄ  
KIERRÄTYS

MUOVIA

PIENEMPI
HIILIJALANJÄLKI


