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Kiilto Pluswhite on osa Kiilto Kylpylä- ja uimahallikonseptia. Konseptin puhdistusaineilla taataan tilojen edellyttämä korkea
hygieniataso. Tuotteet omaavat hyvän lian- ja saostumien poistokyvyn. Tuotteilla on optimoitu annostus. Tällä annostuksella kaikki
puhdistusaineet vaahtoavat hyvin, jolloin saadaan enemmän vaikutusaikaa pinnoille. Kiilto puhdistusaineet yhdistettynä hyvään
mekaniikkaan varmistavat vaaditun puhtaustason.

Käyttökohteet Emästä kestävät pinnat. Erityisesti kylpylöihin, uimahalleihin, saumojen tehopuhdistukseen ja lattiakaivojen pesuun.
Soveltuu käsi- ja konemenetelmiin sekä vaahtopesumenetelmään.

Tuoteominaisuudet Kiilto Pluswhite on vahvasti emäksinen, klooripitoinen, hajusteeton ja tehokkaasti vaahtoava puhdistusaine.

Käyttö- ja
annostusohje

Pintojen hygieeninen pesu kosteissa tiloissa 10 - 20 ml / 1 L kylmää vettä
Vaahtopesumenetelmä 20 ml / 1 l kylmää vettä
Hajunpoisto ja lattiakaivojen pesu 50 ml / 1 l kylmää vettä
Pintojen valkaisu 100 ml / 1 l kylmää vettä

Kastele puhdistettava alue ensin puhtaalla vedellä. Levitä Kiilto Pluswhite ja anna vaikuttaa 5-10 min. Harjaa/hankaa
pinta puhtaaksi. Huuhtele pinnat puhtaalla vedellä pesun jälkeen. Kuivaa pinnat lopuksi.

Huomioitavaa Älä käytä yhdessä happamien puhdistusaineiden kanssa.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia tensidejä < 5 % Alentaa veden pintajännitystä, irrottaa likaa

Anionisia tensidejä < 5 % Alentaa veden pintajännitystä, irrottaa likaa

Fosfonaatteja < 5 % Pehmentää vettä

Klooripohjaisia valkaisuaineita < 5 % Pilkkoo likaa, poistaa hajuja ja valkaisee

Polykarboksylaattia < 5 % Estää likaa kiinnittymästä pintaan

Tuotteen pH 13.0 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH 12.0 vahvasti emäksinen

Varastointi 5-24 °C

Ulkonäkö ja tuoksu Väritön, hajusteeton neste.

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Käytettävä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä, yhteys lääkäriin. Käyttöturvallisuustiedote
ja tyhjän tuotepakkauksen hävitysohje: www.kiiltoclean.fi.

Kiilto Pluswhite
Emäksinen valkaiseva
puhdistusaine

Tengströminkatu 6, PL/PO Box 157, FI-20101 Turku, Finland

Puh./Tel +358 (0)207710400 | www.kiiltoclean.fi



9/2017 Sivu 2/ 2

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

6 x 1 l 41010 6417964410105 6417964484861

3 x 5 l 41000 6417964410006 6417964484694

1 x 20 l 41100 6417964411003

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.
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