
Keraamisten Vogue laattojen hoito-ohje uimahallitiloissa

Märkätilat
Pesuhuoneet
WC-tilat
Saunatilat
Allastilat

Käyttöönottosiivous lattiapinnat
• Poista irtolika moppaamalla tai huuhtelemalla pinnat
• Poista mahdolliset sauma-ainejäämät pesemällä ne happamalla puhdistusaineella Kiilto 

Kasperi annostus 20–50 ml / 1 l vettä
• Kastele jäämäalueet huolellisesti vedellä
• Levitä puhdistusaineliuos vaahdotuslaitteella/matalapainepesukoneella ja anna 

vaikuttaa n. 5 minuuttia
• Pese lattianhoitokoneella ja sinisellä laikalla alue puhtaaksi. Seinäpinnoilla voit käyttää 

hankauspesintä tai -moppia.
• Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä vaahdotuslaitteella/matalapainepesukoneella
• Kuivaa pinnat

• Pese kaikki pinnat puhdistusaineella Kiilto Sartek 2 annostus 50 ml / 1 l vettä
• Levitä puhdistusaine vaahdotuslaitteella/matalapainepesukoneella ja anna vaikuttaa 5–

10 minuuttia
• Pese lattia lattianhoitokoneella ja sinisellä laikalla. Reuna-alueilla ja seinissä käytä 

hankauslevyä tai hankausmoppia.
• Huuhtele pinnat puhtaalla vedellä vaahdotuslaitteen/matalapainepesukoneen avulla.
• Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti

Käyttöönottosiivous seinäpinnat
• Poista irtolika moppaamalla 
• Poista mahdolliset sauma-ainejäämät pesemällä ne happamalla puhdistusaineella Kiilto 

Kasperi annostus 20–50 ml / 1 l vettä
• Kastele jäämäalueet huolellisesti vedellä
• Levitä puhdistusaineliuos vaahdotuslaitteella/matalapainepesukoneella ja anna 

vaikuttaa n. 5 minuuttia
• Pese seinäpinnat käyttäen hankausmoppia tai -pesintä ja sinistä hankauslevyä.
• Huuhtele huolellisesti vaahdotuslaitteella/matalapainepesukoneella puhtaalla vedellä
• Kuivaa pinnat

• Pese pinnat puhdistusaineella Kiilto Sartek 2 annostus 50 ml / 1 l vettä
• Levitä puhdistusaine vaahdotuslaitteella/matalapainepesukoneella ja anna vaikuttaa 5–

10 minuuttia
• Pese seinäpinnat käyttäen hankausmoppia tai -pesintä ja sinistä hankauslevyä 
• Huuhtele huolellisesti pinnat puhtaalla vedellä vaahdotuslaitteen avulla.
• Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti
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Ylläpitosiivous
• Valitse ylläpitosiivousmenetelmä ja puhdistusaine likaisuuden mukaan.
• Voit käyttää lattiapinnoille konemenetelmiä. Konemenetelmissä punainen laikka.
• Puhdistusaineeksi soveltuvat 

• Kiilto Kosti – vähemmän likaantuvat tilat
• Kiilto Sointu Spa – runsaasti likaantuvat tilat
• Kiilto Pluschlor- desinfioiva puhdistus ja lattiakaivot
• Kiilto Sanitop – saostumien poisto pystypinnoilta ja vähän saostumia olevilta pinnoilta
• Kiilto Kasperi – runsaiden saostumien poisto

• Poista irtolika huuhtelemalla pinnat
• Pese pinnat valitulla puhdistusaineella Levitä puhdistusaine matalapainepesukoneella ja 

anna vaikuttaa 5–10 minuuttia
• Pese lattia lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla. Reuna-alueilla ja seinissä käytä 

hankauslevyä tai hankausmoppia
• Huuhtele pinnat puhtaalla vedellä matalapainepesukoneen avulla.
• Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti

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 / tai desinfioivalla puhdistusaineella Kiilto Sointu Spa / Kiilto Pluschlor
annostus 20–40 ml / 1 l vettä 

• Huuhtele pinnat ensin vedellä ja poisto irtolika.
• Levitä puhdistusaine ja anna vaikuttaa 5–10 min.
• Hankaa pinnat puhtaiksi käsimenetelmin tai lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla
• Huuhtele pinnat puhtaalla vedellä matalapainepesukoneen avulla.
• Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti

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