
Kiilto 
Linoleumin hoitojärjestelmä

Kiilto Deili
Linoleumlattioiden hoitoaine
Linoleumilattioiden ylläpitosiivoukseen. Voidaan käyttää käsi- ja kone-
menetelmissä. Kiilto Deili hoitaa linoleumilattian pintaa ja helpottaa 
lattian puhdistumista. Se jättää himmeän, luonnollisen pinnan. 

Kiilto Deili 3 x 5 l
T7121.005, GTIN 6417964712155

Kiilto Tempus
Linoleumlattioiden tehopuhdistusaine
Käytetään linoleumilattioiden ylläpitosiivoukseen jaksoittain hoitoaine  
Kiilto Deilin kanssa. Voidaan käyttää käsi- ja konemenetelmissä.

Kiilto Tempus 3 x 5 l
T7120.005, GTIN 6417964712056

Järjestelmän käyttö on helppoa ja vaivatonta. Sen avulla vältytään aikaa vieviltä 
peruspuhdistuksilta ja lattia on aina hyvän ja siistin näköinen. Uudelle linoleumilattialle 
tehdään käyttöönottopuhdistus Kiilto Tempuksella, joka poistaa rakennusaikana 
kertyneen lian lattian pinnasta. Ylläpitosiivouksessa käytetään vain kahta tuotetta. Kiilto 
Deili hoitaa linoleumilattian pinnan muuttamatta sen ulkonäköä. Jaksoittain käytetään 
Kiilto Tempusta, joka takaa lattian puhtauden.

Kiilto Linoleumin hoitojärjestelmä on kehitetty ja testattu yhdessä 
linoleumilattioiden valmistajan Forbo Flooringin kanssa.

T7121.005
5L

T7120.005
5L
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1 Pese lattia lattianhoitokoneella ja punaisella tai oranssivihreällä laikalla sekä Kiilto Tempus puhdistusaineella. 
Levitä liuos annostuksella 10 ml / 1l vettä pienelle alueelle kerrallaan.

2 Aja lattianhoitokoneella völittömästi ja imuroi liuos pois vesi-imurilla.

3 Kosteapyyhi tai aja yhdostelmäkoneella ja puhtaalla vedellä. Anna lattian kuivua.

4 Jos pinnoilla on runsaasti rakennuspölyä, huuhtele lattiapesun jälkeen heikosti happamalla Kiilto Kasperi -liuoksella 
annostus 1 ml / 1 l vettä. Imuroi liuos pois. Anna lattian kuivua.

KONEMENETELMIN

Aja yhdistelmäkoneella ja punaisella tai oranssivihreällä laikalla. Aineena Kiilto Deili annostuksella 10-20 ml / 1 l vettä.

KÄSIMENETELMIN

Annostele Kiilto Deili mopinpesukoneen huuhteluainelokeroon: 10 ml / 1 l vettä. Säädä linkous niin että siivoustekstiilit ovat 
pesun jälkeen kosteita. Kosteapyyhinnässä Kiilto Deilin annostus 10 ml / 1 l vettä.

Puhdista lattia käytössä olevilla ylläpitosiivousmenetelmillä. Aineena linoleumilattioiden hoitoaine Kiilto Deili.

Käytä yhdistelmäkoneessa Kiilto Deilin asemasta tarvittaessa Kiilto Tempus -puhdistusainetta annostuksella 0,5 ml / 1 l vettä. 
Aja punaisella tai oranssivihreällä laikalla. Likaantuvissa kohteissa 2,5 ml / 1 l vettä.
Käytä käsimenetelmissä Kiilto Deilin asemasat joka 3.-5. kerta Kiilto Tempus -puhdistusainetta annostuksella 10 ml / 1 l vettä. 
Kosteapyyhi lattia.

Voit tarvittaessa hoitaa lattiapintaa pyyhkimällä tai ajamalla yhdistelmäkoneella. Aineena Kiilto Deili, annostuksella 
10 ml / 1 l vettä. Jos lattiapinta on kovin kulunut voit pyyhkiä pinnan Kiilto Deilillä annostuksella 1:1 vettä.
Aja lattia lopuksi lattianhoitokoneella sekä punaisella tai oranssivihreällä laikalla.

Käyttöönottopuhdistus

Ylläpitosiivous

Jaksottainen puhdistus

Lattiapinnan hoitomenetelmä


