
PUHAS 
KESKKONNAMÕJU
— Kiilto Natura
Natura on jätkusuutlikkuse, taimse tooraine ja 100% -lise biolagunevuse sertifikaat. Meie Kiilto Natura sari 
on sündinud looduslikust tsüklist, põhjustamata keskkonnale liigset koormust.
Natura märgisega toodete väljatöötamisel on arvestatud kogu elutsükliga. Elutsükkel toorainest kuni 
tootmise, kasutamise, kõrvaldamise ja ringlussevõtuni on jätkusuutlik. Kõrgeid nõudmisi ei esitata mitte 
ainult keskkonnasõbralikkusele, vaid ka vastupidavusele ja kvaliteedile. 

www.kiilto.com

TOORAINED:
Toorainete säästval tootmisel 

on tohutu mõju kliimale. 

TARBIMINE:
Säästev tarbimine vähendab mõju 

kliimale. 

RINGMAJANDUS:
Kogu Kiilto Natura idee põhineb 

ringmajandusel. 



www.kiilto.com

MIS ON KIILTO NATURA?
Keskkonda kõige enam mõjutavad tegurid on tooraine, tarbimine ja 
ringmajandus. Kiilto Natura abil saame neid kõiki positiivselt 
mõjutada. Kiilto Natura kogu idee põhineb ringmajandusel ja kõigil 
koostisosadel alates toorainest kuni plastmassini on oma vooluringid.

Kiilto on ringmajanduse lahendusena välja töötanud Natura 
sertifikaadi. See on taimsetest materjalidest valmistatud 
kõrgekvaliteediline tootesari. Natura seerias kasutatavad toorained on 
taastuvatest allikatest ja 100% biolagunev.

SÄÄSTEV PÕHJUS
Natura märgisega toodete väljatöötamisel on arvestatud kogu 
elutsükliga. Elutsükkel toorainest kuni tootmise, kasutamise, 
kõrvaldamise ja ringlussevõtuni on jätkusuutlik. Kõrgeid nõudmisi ei 
esitata mitte ainult keskkonnasõbralikkusele, vaid ka vastupidavusele 
ja kvaliteedile. Kõigil toodetel on ka Põhjamaade ökomärgis, millel on 
ranged kriteeriumid kasutajate ohutuse tagamiseks. See on märk 
kasutajasõbralikest, keskkonnasäästlikest ja tõhusatest toodetest. 

MIDA SAAKSIME 
KESKKONNA EEST TEHA?

Veenduge, et kogu tootes kasutatud 
tooraine oleks toodetud säästvalt. 

Kiilto nõuab, et kõik toorainetarnijad 
pühenduksid jätkusuutlikule 

toorainetootmisele. 

Õige doseering on kliima jaoks väga 
oluline, seega järgige alati 

doseerimisjuhiseid.

Taaskasutada ja ümber töödelda 
kõike võimalikku, et see 

ringmajanduse tsüklisse tagasi tuua. 

 KIILTO NATURA 
VALIMISEL SAATE

Minimaalse keskkonnamõjuga toode

Minimaalse ärrituvusega 
lõhnavaba toode

Vastupidav, kvaliteetne toode, mis 
säästab ressursse majanduslikust ja 
keskkonnaalast perspektiivi silmas 

pidades 

Garantii, et tooted on kogu nende 
elutsükli vältel jätkusuutlikud 

ÜMBERTÖÖDELDUD
PLASTIKUST 

PUDELID

VÄIKSEM 
CO2 JÄLG

JÄTKUSUUTLIK PAKEND
Kõik Natura seeria pakendid on taaskasutatavad. Suurem osa Kiilto 
Natura toodetest 1-liitrises ja 750 ml-s pakendis on pakendatud ka 
taaskasutatud plastpudelitesse.

Eesmärk on jätkata taaskasutatud plasti kasutamise suurendamist. 
See on oluline, kuna pakkematerjalidel on suur mõju toote 
süsinikujälje suurusele. Taaskasutatud plastpakenditel võib olla kuni 
50% vähem süsinikujälge võrreldes uute pakenditega. 

JÄTKUVALT KASVAV TOOTEVALIK
Kiilto soovib olla keskkonnavaldkonnas liider ning meie teadus- ja 
arendusosakond töötab pidevalt välja ja testib uusi täielikult 
taastuvatest materjalidest valmistatud tootevalemeid. 

Praegu on Natura tootevalikus universaalsed puhastusained, klaasist 
pinnapuhastusained ja käsitsi pesemiseks mõeldud nõudepesuaine. 

Vaadake kõiki meie Natura tooteid -> www.kiilto.com/natura




