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Kiilto 10 Universum on Joutsenmerkitty yleispuhdistusaine. Joutsenmerkki tarkoittaa, että tuotteen sisältämät aineet
vaikuttavat ympäristöön mahdollisimman vähän. Joutsenmerkki on edelläkävijä ja sen vaatimukset ovat tiukemmat
kuin esim. lainsäädännössä. Joutsenmerkki on selkeä, puolueeton osoitus tuotteen ympäristömyötäisyydestä.
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Käyttökohteet Ylläpitosiivoukseen kaikille vettä kestäville koville pinnoille. Vahattujen ja vahaamattomien lattioiden
pintapesuun. Uusien vahaamattomien muovilattioiden käyttöönottosiivoukseen. Kalusteiden
perussiivoukseen. Soveltuu hyvin myös kosteiden tilojen siivoukseen ja astianpesuun.

Tuoteominaisuudet Erittäin laaja käyttöalue, annostelua muuttamalla soveltuu sekä ylläpito- että pintapesuun käsi- ja
konemenetelmiin. Tehokas kaikilla pH-arvoilla (8,3 - 9,7). Hajusteeton 10 Universum soveltuu myös
elintarviketiloihin. Estää saostumien muodostumista. Tuotteelle on myönnetty Pohjoismainen
ympäristömerkki.

Käyttö- ja
annostusohje

Ylläpitosiivous 0,4 – 1,2 ml / 1 l vettä
Lattioiden käyttöönottosiivous ja pintapesu 6 ml / 1 l vettä
Kiinnittyneen lian poisto 10 ml / 1 l vettä

Ylläpitosiivous: Tee käyttöliuos ohjeen mukaan, esivalmistele siivoustekstiilit ja pyyhi pinnat puhtaaksi.
Konemenetelmissä tee käyttöliuos yhdistelmäkoneen puhdasvesisäiliöön ja aja lattiapinnat puhtaaksi.

Lattioiden käyttöönottosiivous ja pintapesu: Tee käyttöliuos ohjeen mukaan. Levitä liuos lattialle ja
anna vaikuttaa 3 - 5 min ja aja
lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella epäsuoralla menetelmällä.
Käytä punaista laikkaa. Imuroi liuos pois. Kostea pyyhi lattia tai aja yhdistelmäkoneella puhtaalla
vedellä.

Käytä annosteluun annostelulaitetta, -pumppua tai -mittaa.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

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

Polykarboksylaattia < 5 % Dispergoi likaa.

Tuotteen pH 10.5 emäksinen

Käyttöliuoksen pH 8.3 heikosti emäksinen

Varastointi Lämmin varasto.

Kiilto 10 Universum
Hajusteeton
Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine
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Ulkonäkö ja tuoksu Väritön 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: katso www.kiiltoclean.fi

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

6 x 1 l T6022.001 6417964980608 6417964260229

3 x 5 l T6022.005 6417964980592 6417964360226

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