
professionell städning

Kiilto 
Vårdsystem för linoleumgolv
Systemet är lätt och smidigt att använda. Tack vare systemet undviker dutidskrävande 
grundrengöring och golvet är alltid rent och fint. Före ibruktagningen av nya linoleumgolv 
rengörs de med Kiilto Tempus, som avlägsnar byggdamm och smuts från golvets yta. Endast 
två produkter används vid underhållsstädning. Kiilto Deili vårdar ytan hos linoleumgolv 
utan att förändra dess utseende. Periodvis används Kiilto Tempus, som garanterar rena 
golv.

Kiilto vårdsystem för linoleumgolv har tagits fram och testats i samarbete med 
tillverkaren av linoleumgolv Forbo Flooring.

Kiilto Deili
Vårdmedel för linoleumgolv
För underhållsstädning av linoleumgolv. Kan användas i manuella och 
maskinstyrda system. Kiilto Deili vårdar ytan hos linoleumgolv och 
underlättar rengöring av golvet. Lämnar en matt, naturlig yta.

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

Kiilto Tempus
Effektivt rengöringsmedel för linoleumgolv
Används för underhållsstädning av linoleumgolv, periodvis tillsammans 
med vårdmedlet Kiilto Deili. Kan användas i manuella och maskinstyrda 
system.

Kiilto Tempus 3 x 5 l
T7120.005, GTIN 6417964712056
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1 Tvätta golvet med golvvårdsmaskin och röd eller orangegrön slipskiva samt rengöringsmedlet Kiilto Tempus. 
Bred ut lösningen med doseringen 10 ml/1 l vatten på ett litet område i taget.

2 Kör genast med golvvårdsmaskin och sug upp lösningen med våtdammsugare.

3 Fukttorka eller kör med kombiskurmaskin och rent vatten. Låt golvet torka.

4 Om ytorna är täckta med rikligt med byggdamm, skölj av dem efter tvätt med lätt sur Kiilto Kasperi-lösning, 
dosering 1 ml/1 l vatten.  Sug upp lösningen. Låt golvet torka.

MED MASKIN

Använd kombiskurmaskin och röd eller orangegrön slipskiva. Medel: Kiilto Deili, dosering 10–20 ml/1 l vatten.

MANUELLT

Dosera Kiilto Deili i mopptvättmaskinens fack för sköljmedel: 10 ml/1 l vatten. Ställ in centrifugeringen
så att städtextilierna är fuktiga efter tvätten. Vid fukttorkning är Kiilto Deilis dosering 10 ml/1 l vatten.

Rengör golvet med tillgängliga metoder för underhållsstädning. Medel: vårdmedlet Kiilto Deili för linoleumgolv. 

Vid användning av kombiskurmaskin, använd vid behov rengöringsmedlet Kiilto Tempus istället för Kiilto Deili, dosering 
0,5 ml/1 l vatten. Kör med röd eller orangegrön slipskiva. Hårt nedsmutsade ytor: 2,5 ml/1 l vatten.
Manuell rengöring: använd rengöringsmedlet Kiilto Tempus istället för Kiilto Deili var tredje till femte gång, dosering 
10 ml/1 l vatten. Fukttorka golvet.

Du kan vid behov vårda golvytan genom att torka av den eller köra med kombiskurmaskin. Medel: Kiilto Deili, dosering 
10 ml/1 l vatten. Om golvytan är mycket sliten kan du torka av ytan med Kiilto Deili, dosering 1:1 vatten.
Kör avslutningsvis med golvvårdsmaskin samt röd eller orangegrön slipskiva. 

Rengöring innan ibruktagning av golv

Underhållsstädning

Periodisk rengöring

Vårdmetod för golvytan


