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Kiilto Optimal on Joutsenmerkitty puhdistus- ja hoitoaine. Joutsenmerkki tarkoittaa, että tuotteen sisältämät aineet
vaikuttavat ympäristöön mahdollisimman vähän. Myös tuotteiden terveysvaikutukset otetaan tarkasti huomioon.
Näiden lisäksi tuotteen on oltava laadukas eli sen on oltava toimivuudeltaan yhtä hyvä tai parempi kuin markkinoilla
oleva vastaava tuote. Joutsenmerkki on edelläkävijä ja sen vaatimukset ovat tiukemmat kuin esim. lainsäädännössä.
Joutsenmerkki on selkeä, puolueeton osoitus tuotteen ympäristömyötäisyydestä.

4026 0036

Käyttökohteet Puhdistus- ja hoitoaine kaikille koville hoidettaville lattiamateriaaleille puhdistushoitoon. Soveltuu käsi-
ja konemenetelmiin.

Tuoteominaisuudet Kiilto Optimal on hajusteeton, tensidipohjainen puhdistus- ja hoitoaine. Se puhdistaa ja hoitaa
samanaikaisesti jättäen puhdistettavalle pinnalle ohuen kalvon, joka estää lian kiinnittymistä pinnalle.
Kerrostumaton. Antaa hoidetun ulkonäön lattiapinnoille. Tuotteelle on myönnetty Pohjoismainen
ympäristömerkki ja se on Allergia- ja Astmaliiton yhteistyötuote. Luokittelematon.

Käyttö- ja
annostusohje

Puhdistushoito käsi- tai konemenetelmin: 0,5-2 ml /1 l vettä. Tarvittaessa lisää annostusta.
Moppien esivalmistelu 2 ml / 1 l vettä mopinpesukoneen huuhteluainelokeroon.

Käytä annosteluun annostelulaitetta, -pumppua tai -mittaa.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia tensidejä 5-15 % Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.

Polykarboksylaattia < 5 % Dispergoi likaa.

Saippuaa < 5 % Vähentää tuotteen vaahtoamista

Tuotteen pH 8.5 heikosti emäksinen

Käyttöliuoksen pH 8.5 heikosti emäksinen

Varastointi Lämmin varasto.

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas, hajusteeton neste.

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Jatkuvassa käytössä suositellaan suojakäsineitä. Roiskeet silmistä
huuhdeltava runsaalla vedellä, tarvittaessa yhteys lääkäriin. Käyttöturvallisuustiedote ja tyhjän
tuotepakkauksen hävitysohje: www.kiiltoclean.fi.
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Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

6 x 1 l 41125 6417964411256 6417964485714

3 x 5 l 41126 6417964411263 6417964485721

Tuote korvaa
tuotekoodin
410563 Kiilto
Optimal 5 l

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