
Pintapesu & paikkavahaus 
Kiilto Pinta



Pintapesu & paikkavahaus

Pintapesua voidaan käyttää vahanpoiston vaihtoehto-
na silloin, kun lattian vahapinta ei ole liian kulunut.

Menetelmän tarkoituksena on poistaa pinnoilta kiin-
nittynyt ja pinttynyt lika, joka ei lähde pois normaaleil-
la ylläpitosiivousmenetelmillä. Samalla voidaan myös 
elvyttää kulunutta suojapintaa. 

Pintapesussa voidaan käyttää kone- ja käsimenetelmiä 
riippuen kohteesta. Työ voidaan tehdä lattianhoitoko-
neella, yhdistelmäkoneella tai  hankauspesimellä.

Paikkavahauksessa vahaa levitetään yksi kerros kulu-
neisiin kohtiin.

Levitä vahaa yhteen kertaan 
kuivalle ja puhtaalle lattialle 
kuluneisiin kohtiin. 

Kosteapyyhi lattia puhtaalla  
vedellä tai aja yhdistelmäkoneella. 

Poista pöly ja irtoroskat moppaa-
malla lattiapinnoilta. 

Tee puhdistusaineliuos:  
Kiilto Pinta annostus 5 ml / 1 l vettä, 
erittäin likaiset lattiat 10 ml / 1 l 
vettä.  
Levitä liuos puhdistettavalle 
pinnalle. Anna vaikuttaa muutama 
minuutti.

Imuroi liuos vesi-imurilla huolelli-
sesti pois pinnoilta. 

Aja yhdistelmäkoneella imusuulake 
alhaalla ja kuivaa pinta.

Aja puhdistettava alue huolellisesti 
lattianhoitokoneella ja punaisen 
värisellä laikalla.

Levitä liuos lattialle yhdistelmä-
koneella niin, että imusuulake on 
ylhäällä. Anna vaikuttaa muutama 
minuutti.
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Kiilto Silk -
lattiavahauksen uusi sukupolvi

Paikkavahaus ohjeet



Kiilto Pinta
Pintapesuaine

• Käyttöliuoksen pH n. 9,5
• Matalavaahtoinen
• Tehokas
• Hajusteeton
• Sopii  kone- ja käsimenetelmiin 
• Tuotteella Pohjoismainen ympäristömerkki

Kiilto Silk Gloss 
Kiiltävä lattiavaha

• Kovan kulutuksen kohteisiin
• Erinomainen kemiallinen kesto,  

kestää myös käsihuuhteita
• Kiilto Kisu BT:llä käsiteltyjen  

lattioiden vahaamiseen

Kiilto Silk Semi 
Himmeä lattiavaha

• Peittävä
• Kovan kulutuksen kohteisiin
• Erinomainen kemiallinen kesto, kestää 

myös käsihuuhteita

Kiilto Silk Matta  
Matta lattiavaha

• Hyvä kulutuksenkesto
• Kestää myös käsihuuhteita
• Sopii myös ESD-lattioille, 1 krs

Kiilto Silk All
Lattiavaha

• Puolikiiltävä vahakalvo
• Hyvä kulutuksenkesto
• Erinomainen kemiallinen kesto, 

kestää myös käsihuuhteita
• Vahakalvojen lukumäärällä voidaan 

säätää kiiltoastetta

Kiilto Silk -
lattiavahauksen uusi sukupolvi

1L

5-10 ml pH

9,5

KiiltoClean -tuotteet
pintapesuun ja paikkavahaukseen



KR
/4

/2
01

4

PL 157, 20101 TURKU 
puh. 0207 710 400 • www.kiiltoclean.fi

Miksi valita KiiltoClean?

Meillä on paras  
kokonaisratkaisu!

Olemme vahvin  
paikallinen ja aidosti  
lähellä asiakkaitamme!

Meillä on osaavin 
ja ammattitaitoisin 
henkilöstö!

Reagoimme nopeasti 
asiakkaidemme  

tarpeisiin!


