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KODUSTE WC-DE, PESURUUMIDE JA
SAUNADE PUHASTAMISJUHEND
Hoolduskoristus
WC-pott ja kraanikauss
•

•

•
•

Pihustage puhastusvahendit Kiilto UNI või
Kiilto LUSTRA kraanikaussi. Pühkige
kraanikauss ja kraan lapiga puhtaks. NB!
Ärge pihustage puhastusvahendit otse
kraanile.
Pihustage puhastusvahendit Kiilto UNI WCpoti sise- ja välispindadele, kaanele ja prilllauale.
Harjake WC-pott WC-harjaga puhtaks ja
loputage.
Puhastage teised pinnad mikrokiust lapiga.

Pesuruumide plaaditud seinad ja
põrandad
•
•
•
•
•

Tehke pesulahus pesuvahendist Kiilto
VANNI.
Kandke lahus pindadele.
Peske seinad harjaga või varrega
küürimiskäsnaga.
Lõpuks peske põrand.
Loputage ja kuivatage.

Klaasuksed ja dušikabiinid
•
•
•

Pihustage pindadele vannitoa puhastusvahendit Kiilto
MILKI.
Puhastage harja või mikrokiust lapiga.
Loputage ja kuivatage kuivatuskaabitsaga.

Suurpuhastus
Saun
•
•
•

•

•
•

Pühkige või puhastage tolmuimejaga põrandalt
lahtine mustus.
Tehke lava ja seinad sooja veega märjaks.
Kergelt määrdunud pinnad:
Tehke pesulahus pesuvahendist Kiilto SAUNA ning
kandke lavale ja teistele puhastatavatele pindadele
ning laske mõjuda mõned minutid. Harjake kergelt
piki puusüüd ja loputage.
Sauna põhjalik koristamine:
Tehke pesulahus pesuvahendist Kiilto SAUNA ja
kandke pindadele. Laske pesuvahendil mõni minut
mõjuda. Harjake seinu ja lava piki puusüüd
küürimiskäsna või harjaga. Ärge unustage pesta lava
ka altpoolt. Loputage lava ja seinad üle külma veega,
sest see sulgeb puidu poorid.
Lõpuks peske põrand. Ärge kriimustage
silikoonvuuke.
Laske saunal korralikult kuivada ja õhustuda.

Pesuruumide plaaditud
seinad ja põrandad
•

•
•

•

Tehke pesulahus pesuvahendist
Kiilto STONA. Kui pinnal on tugev
lubisete, kasutage geeljat
puhastusvahendit Kiilto MILKI.
Kandke lahus pindadele.
Peske seinad suunaga alt üles
harjaga või varrega
küürimiskäsnaga. Lõpuks peske
põrand.
Loputage hoolikalt ja kuivatage.

Klaasuksed ja dušikabiinid
•
•
•

Pihustage vahendit Kiilto MILKI pinnale ja laske
mõjuda u 10 minutit.
Peske seinad harjaga või punase küürimiskäsnaga.
Loputage ja kuivatage kuivatuskaabitsaga.

NÕUANNE
Valige puhastusvahend vastavalt pinna määrdumisastmele ja
mustuse tüübile:
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•

Happelised vahendid, mille pH on alla 6, sobivad hästi
lubisette ja rooste eemaldamiseks, loputada hoolikalt. NB! ei
sobi marmor- ja emailpindadele.

•

Neutraalsed ja nõrgalt aluselised vahendid, pH 6–10, on
ohutud ja sobivad kõigile vett taluvatele pindadele.

•

Aluselised vahendid, pH üle 10, mõjuvad hästi rasvasele
mustusele, loputada hoolikalt.

