
Active laattalattian hoito-ohje: 

Terveydenhuollon yms. tilat
Toimenpidehuoneet
Leikkausosasto
Päiväkirurgia
Synnytyssali
Tehostetun hoidon osastot
Sairaala-apteekin aseptiset tilat
Lääkärien vastaanottohuoneet
Potilashuoneet
Röntgen 
Osastojen keittiötilat
Toimistot
Kansliat
Luento- ja koulutustilat
Käytävät
Portaat
Hissit
Pukuhuonetilat

Käyttöönottosiivous
• Poista irtolika moppaamalla tai imuroimalla
• Poista mahdolliset sauma-ainejäämät pesemällä ne puhdistusaineella Kiilto Kasperi annostus 20-

50 ml / 1l vettä
• Kastele jäämäalueet huolellisesti vedellä
• Levitä puhdistusaineliuos ja anna vaikuttaa n. 5 minuuttia
• Pese lattianhoitokoneella alue puhtaaksi
• Imuroi liuos pois
• Huuhtele puhtaalla vedellä

• Pese lattia puhdistusaineella Kiilto Teho A 100 annostus 10-20 ml /1l vettä
• Levitä puhdistusaine yhdistelmäkoneella imusuulake alhaalla tai käsimenetelmin 

märkämoppaamalla ja anna vaikuttaa 5-10 minuuttia
• Pese lattia yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla. Imuroi liuos pois 

yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla
• Huuhtele lattia puhtaalla vedellä yhdistelmäkoneella tai käsimenetelmin

• Anna lattian kuivua

Ylläpitosiivous
Eritetahrojen poisto tehdään välittömästi niiden ilmestyttyä

• Yksi/kaksivaiheinen eritetahradesinfektio desinfektioaineella esim. Kiilto Klorilli tai Kiilto Tevan
Panox 200

• Pese lattia yhdistelmäkoneella ja punaisella tai oranssinvihreällä laikalla sekä heikosti emäksisellä 
puhdistusaineella Kiilto Vieno annostus 2-5 ml / 1l vettä. Pienemmissä tiloissa voit käyttää 
käsimenetelmiä ja mikrokuitumoppia Kiilto Vieno puhdistusaineen kanssa.
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Perussiivous
Tehdään kun lattiassa on paljon pinttynyttä likaa ja se ei puhdistu normaaleilla 
ylläpitosiivousmenetelmillä

• Pese lattia emäksisellä puhdistusaineella Kiilto Teho A 100 annostus 20-40 ml /1l vettä
• Levitä puhdistusaine yhdistelmäkoneella imusuulake alhaalla tai käsimenetelmin 

märkämoppaamalla ja anna vaikuttaa 5-10 minuuttia
• Pese lattia yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla. Imuroi liuos pois 

yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla
• Huuhtele lattia puhtaalla vedellä yhdistelmäkoneella tai käsimenetelmin                                       

Märkätilat
Huoltohuoneet
Wc-, pesu- ja kylpyhuonetilat

Käyttöönottosiivous
• Poista irtolika moppaamalla tai imuroimalla
• Poista mahdolliset sauma-ainejäämät pesemällä ne happamalla puhdistusaineella Kiilto Kasperi 

annostus 20-50 ml / 1l vettä
• Kastele jäämäalueet huolellisesti vedellä
• Levitä puhdistusaineliuos ja anna vaikuttaa n. 5 minuuttia
• Pese lattianhoitokoneella alue puhtaaksi
• Imuroi liuos pois
• Huuhtele puhtaalla vedellä

• Pese lattia puhdistusaineella Kiilto Teho A 100 annostus 10-20 ml /1l vettä
• Levitä puhdistusaine yhdistelmäkoneella imusuulake alhaalla tai käsimenetelmin 

märkämoppaamalla ja anna vaikuttaa 5-10 minuuttia
• Pese lattia yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella ja sinisellä laikalla. Imuroi liuos pois 

yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla
• Huuhtele lattia puhtaalla vedellä yhdistelmäkoneella tai käsimenetelmin

• Anna lattian kuivua

Ylläpitosiivous
Eritetahrojen poisto tehdään välittömästi niiden ilmestyttyä

• Yksi/kaksivaiheisella menetelmällä ja desinfektioaineella esim. Kiilto Klorilli tai Kiilto Tevan
Panox 200

• Puhdista pinnat tilan koon mukaan yhdistelmäkoneella tai käsimenetelmin 
mikrokuitumopilla ja Kiilto Vieno ylläpitosiivousaineella annostus 3-5 ml / 1l vettä.

• Tarvittaessa käytä Kiilto Sanitop sellaisenaan tai laimennettuna saostumien poistoon 
pinnoilta
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Perussiivous märkätilat
Tehdään kun pinnoilla on kiinnittynyttä likaa, joka ei lähde ylläpitosiivouksella

• Poista ensin mahdolliset saostumat Kiilto Sanitop sellaisenaan tai Kiilto Kasperi 10-20 ml / l vettä
• Pese pinnat emäksisellä puhdistusaineella Kiilto Sointu Spa annostus 20-40 ml /1l vettä

• Kastele pinnat ensin vedellä vaahtopuhdistuslaitteella (Variomatic). Levitä puhdistusaine 
vaahtopuhdistuslaitteella ja anna vaikuttaa 5-10 min.

• Hankaa pinnat puhtaiksi käsimenetelmin tai lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla
• Huuhtele pinnat puhtaalla vedellä vaahtopuhdistuslaitteella
• Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti

Desinfioiva puhdistus märkätilat
• Pese pinnat desinfektioaineella Kiilto Klorilli annostus 50 ml / 9,5 dl kylmää vettä

• Kastele pinnat ensin vedellä vaahtopuhdistuslaitteella (Variomatic). Levitä puhdistusaine 
vaahtopuhdistuslaitteella ja anna vaikuttaa 5-10 min.

• Hankaa pinnat puhtaiksi käsimenetelmin tai lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla
• Huuhtele pinnat puhtaalla vedellä vaahtopuhdistuslaitteella
• Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti

TÄRKEÄÄ! Käyttäessäsi muun valmistajan tuotteita, varmista niiden soveltuvuus laattapinnoille     
tai materiaalin valmistajalta. 
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