
Professionell städning  
mot coronavirus

RENGÖRING, DESINFICERING OCH HUDVÅRD



Om Kiilto

Städa med 
desinficerande  
rengöringsmedel 

Kiilto är ett modernt och miljömedvetet företag som precis har fyllt 
100 år. Våra första rengöringsmedel lanserades redan 1953.  
 
Vi gör ansvarsfulla val vid utvecklingen och tillverkningen för att 
trygga miljön för kommande generationer och vårt globala ekosystem. 
Slutresultatet är ekologiskt hållbara  produkter av högsta kvalitet.

Vi vet att renlighet och hygien är viktigt för att förhindra  spridning av 
Corona. Vi är därför stolta över vårt breda sortiment av desinf icerande 
och rengörande produkter. 

Utöver våra olika rengöringsprodukter från KiiltoPro så har vi även 
tvål, hudkräm samt hand- och ytdesinfektion inom varumärket DAX, 
som är välkänt från den svenska sjukvården. 

Vi är mitt under en pågående pandemi och alla sätt som kan bidra till att förhindra 
smittspridningen är att föredra. Renlighet och hygien är bland de viktigare kompo-
nenterna här.  
 
Att städa har alltid varit viktigt, men idag kan det vara extra viktigt att se över sina 
städrutiner och fundera över om städningen sker på bästa sätt utifrån den pågående  
pandemin. 

Det f inns en osäkerhet kring hur länge Corona-viruset överlever på olika ytor, men 
vi vet att andra virus har visat sig f innas kvar i upp till f lera timmar eller till och med 
dagar beroende på typ av virus, materialet på ytorna, omgivningstemperaturen och 
luftfuktigheten. Därför rekommenderar vi starkt att man vid städning använder  
desinf icerande rengöringsprodukter med dokumenterad effekt mot Corona-viruset.

Kiilto’s varumärken i 
Skandinavien är DAX, 
Kiilto Pro, Antibac och 
Plum

> Vårt mål är att vara koldioxidneutralt 
till 2028 och att 70 procent av allt 
förpackningsmaterial inom koncernen 
ska tillverkas av återvunnet material 
2025. 

Covid-19
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Under coronapandemin har det varit en kraftigt ökad försäljning av desin-
fektionsprodukter då många önskar kunna hålla en god hygien även när 
man inte har tillgång till tvål och vatten. Kemikalieinspektionen har lättat på 
många regler kring tillverkning och försäljning av handdesinfektion, för att 
kunna göra handsprit mer tillgängligt under pandemin, vilket har lett till att  
många nya varumärken dykt upp på marknaden.
 
Något man bör hålla lite extra utkik efter är om desinfektionen man köper 
faktiskt är effekttestad och klarar att avdöda coronavirus. Det f inns idag in-
get krav på att en desinfektion som säljs på den svenska marknaden ska ha 
bevisad effekt mot bakterier och/eller virus. 

För att kunna hävda att en desinfektion avdödar coronavirus ska man ha 
testat produkten på höljeförsedda virus enligt europastandarden EN14476. 
Många handdesinfektioner är testade enligt  EN1500 för att bevisa effekt 
mot bakterier, men detta bevisar alltså inte effekt på virus. 

All desinfektion hjälper 
inte mot Corona

Många tänker kanske att man kan utgå ifrån alkoholkoncentrationen istället 
för EN-testerna. Det kan man tyvärr inte då det är en sammansättning av olika 
alkoholer som ger effekten. Exempel: En handdesinfektion i vårt sortiment på 
75 % denaturerad etanol klarar Corona-virus. Det gör även vår ytdesinfektion 
som består av 45 % isopropylalkohol. Men en handdesinfektion på 45 % de-
naturerad etanol hade med största sannolikhet inte blivit godkänd mot Coro-
na-virus. 

Att använda en handdesinfektion som inte har dokumenterad effekt mot just 
coronavirus riskerar att ge motsatt effekt och kan i värsta fall leda till mer 
smittspridning då användaren tror sig ha rena händer.

KIILTO PRO   /   PROFESSIONELL STÄDNING MOT CORONAVIRUS

Covid-19



Kontor, kök och 
allmänna ytor

Nocospray

Var uppmärksam på ditt eget skydd när du städar. Använd abetskläder 
och skor som är lätta att tvätta och lämna om möjligt kläderna för tvätt 
på arbetsplatsen istället för att tvätta dem hemma. 

Om det i ditt städarbete skvätter, använd andningsskydd.

Vid rengöring av ett område där en COVID-19-infekterad person har 
vistats rekommenderar vi att man använder ett skyddsförkläde eller 
en långärmad skyddsjacka som är ogenomtränglig för vätska. Det är 
mycket viktigt att använda skyddshandskar och andningsskydd.

Vill man minimera risken att städpersonal smittas när de ska rengöra 
efter en covid-patient rekommenderas att först använda Nocospray för 
att desinf icera rummet. Se info om Nocospray längre bak i katalogen. 

Hur kan anställda inom städbranschen  
skydda sig mot virusinfektioner? 

VÅR REKOMMENDATION
Städa lokalerna, framför allt toaletter och kontaktytor som till exem-
pel bordsytor, dörrhandtag, strömbrytare, vattenkranar och räcken 
extra noggrant. De ytor man rör vid mest skall rengöras ofta. Börja 
städningen med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel, som till exempel 
Kiilto Vieno, Kiilto 10 Universum eller Kiilto Plusclean. Alla tre är  
effektiva allrengöringsmedel.

Starta med de renaste ytorna när du städar och arbeta dig fram mot 
de smutsigaste för att inte sprida eventuella virus vidare. På arbet-
splatser ska personalrum städas med andra redskap än lokaler där 
kunder eller allmänheten vistas. Efter rengöring med allrengöring-
smedel bör särskilt utsatta kontaktytor desinf iceras. Kiilto Easydes 
Spray eller DAX Ytdesinfektion Plus är exempel på lättanvända desin-
fektio nsmedel med både goda rengörande egenskaper och bevisad 
effekt mot Corona virus.

Se till att det f inns goda möjligheter för alla till handtvätt  
med tillgång till f lytande tvål, t ex DAX Mildtvål och papper shand-
dukar. Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte f inns  
tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, konferensrum, 
matsalar, f ikarum och caféer.
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KONTOR, KÖK OCH ALLMÄNNA YTOR

KIILTO SUPERQUICK SPURT
BRUKSFÄRDIGT ALLRENGÖRINGSMEDEL
Tar effektivt bort fettf läckar t.ex. f ingeravtryck och har 
god rengörande effekt på stål-, glas- och spegelytor. In-
gen eftersköljning behövs och ytan torkar snabb. Läm-
nar inga ränder på glasytor. För alla vattentåliga ytor, 
även polishbehandlade och målade ytor.

4026 0036

EASYDES DESINFEKTIONSSERVETT
DESINFICERANDE VÅTSERVETTER
Användningsklar och snabbverkande desinfektions-
servett med god mikrobicid effekt för medicinsk 
utrustning och ytor som är kritiska med tanke på 
bekämpning av infektioner. För material som tål alko-
holer. Effektiva mot bakterier och höljeförsedda virus 
som t.ex. Corona-virus.

0537

Förpackning 750 ml 5 l
Art.Nr. 410462 410463
GTIN 6417964481105 6417964481365
Transport krt 6 x 750 ml 3 x 5 l

KIILTO EASYDES SPRAY
DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL
Bruksfärdigt alkoholbaserat medel för ytdesinfek-
tion. Även rengörande egenskaper. Lämpligt för alla 
ytor som tål alkohol, t.ex. kontaktytor, apparater, 
tangentbord och annan utrustning. pH 10. Effektivt 
mot bakterier och höljeförsedda virus som t.ex. 
Corona-virus.

Förpackning 750 ml
Art.Nr. 8183
GTIN 6417964081831
Transport krt 6 x 750 ml

KIILTO TEVAN PANOX 200
DESINFEKTIONSMEDEL
Lämpar sig för desinfektion av de f lesta hårda material 
och textilytor samt för desinfektion av sekretfläckar i 
fastigheter, på institutioner, inom hälsovården, storkök 
och industri. Produkten lämpar sig för användning på 
ytor och verktyg även inom livsmedelsindustrin. Ef-
fektivt mot bakterier och höljeförsedda virus som t.ex. 
Corona-virus.

Förpackning 750 ml 5 l
Art.Nr. 41061 80556
GTIN 6417964410617 6417964805567
Transport krt 6 x 1 l 1 x 5 l

KIILTO ANTIBACT
DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL
För rengöring och desinfektion av ytor, t.ex. i profes-
sionella kök, butiker och sportanläggningar. Säker 
för ytan. Mångsidigt desinfektionsmedel. Innehåller 
katjon-tensider. pH-värde: ca 10. Effektivt mot bakte-
rier och höljeförsedda virus som t.ex. Corona-virus.

Förpackning 1 l 5 l
Art.Nr. 63241 63242
GTIN 6417964632415 6417964632422
Transport krt 6 x 1 l 3 x 5 l

KIILTO 10 UNIVERSUM
LÅGALKALISKT UNIVERSALRENGÖRINGSMEDEL
Mycket stort användningsområde: genom att ändra på 
doseringen lämpar sig medlet för både manuell och 
maskinell underhålls- och grundstädning. Effektivt med 
alla pH-värden. Det oparfymerade 10 Universum kan även 
användas i livsmedelslokaler. Minskar avlagringar.

4026 0036

Förpackning 1 l 5 l
Art.Nr. T6022.001 T6022.005
GTIN 6417964980608 6417964980592
Transport krt 6 x 1 l 3 x 5 l

KIILTO VIENO
LÅGALKALISKT UNIVERSALRENGÖRINGSMEDEL
Kiilto Vieno är ett Svanenmärkt, lågalkaliskt allrengöring-
smedel som passar för underhållsstädning av alla hårda 
ytor. Lämplig för både manuella och maskinella metoder. 
Även för rengöring av polishbehandlade och obehand-
lade golv oh möbler samt för rengöring av toaletter och 
sanitetsutrymmen.

4026 0036

Förpackning 1 l 5 l
Art.Nr. 41080 41081
GTIN 6417964410808 6417964410815
Transport krt 6 x 1 l 3 x 5 l

ANTIBAC KEYBOARD WIPES
DESINFICERANDE 
Antibac singelpackade Keyboard wipes hjälper till att 
hålla arbetsstationen fri från bakterier och virus och 
hindrar därmed smitta. Passar utmärkt för rengöring 
av tangentbord, mus, fast telefon och miniräknare. 
Effektiva mot bakterier och höljeförsedda virus som 
t.ex. Corona-virus.

Förpackning 750 ml 5 l
Art.Nr. T7070.001 T7070.005
GTIN 6411517070013 6411517070051
Transport krt 6 x 750 ml 3 x 5 l

Förpackning 10 st 80 st
Art.Nr. 603037 603025
GTIN 7054956030379 7054956030256
Transport krt 20 x 10 st 1 x 80 st

KIILTO TEHO A 100
LÅGALKALISKT UNIVERSALRENGÖRINGSMEDEL
Kiilto Teho A 100 är ett Svanenmärkt, lågalkaliskt 
allrengöringsmedel som är framtaget för kraftigt 
smutsade hårda ytor. Lämplig för både manuella och 
maskinella metoder. 

4026 0036

KIILTO SARTEK 2
STARKT ALKALISKT RENGÖRINGSMEDEL
Kiilto Sartek 2 är ett miljömärkt, starkt alkaliskt 
rengöringsmedel för grovrengöring av starkt smuttsade 
golv. Fungerar både med manuella och maskinella 
metoder.

4065 0003

Förpackning 750 ml 5 l
Art.Nr. T7014.001 T7014.005
GTIN 6417964701418 6411517014055
Transport krt 6 x 750 ml 3 x 5 l

Förpackning 16 pcs 30 pcs
Art.Nr. 8285 8286
GTIN 6417964082852 6417964082869
Transport krt 16 x 16 pcs 18 x 30 pcs

DAX YTDESINFEKTION PLUS
YTDESINFEKTION
DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av 
släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. 
Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och hölje-
försedda virus som t.ex.  Corona-virus.

Förpackning 1 l 5 l
Art.Nr. 468-12 469-3
GTIN 7331964004685 7331964004692
Transport krt 12 x 1 l 3 x 5 l

Nocospray decinficerar i alla 
skrymslen och vrår där det 
kan vara svårt att komma åt 
och där man kanske  
glömmer att städa.
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Vi erbjuder också rumsdesinfektion i form av produkten 
Nocospray. En maskin som desinf icerar hela rummet, både 
luften, hårda ytor samt textilier genom väteperoxidbaserad 
torrånga. Kontakta oss för mer information.

Nocospray



Toalett och 
badrum

Virus utsöndras i avföring. Därför är det viktigt att toalettutrymmet 
rengörs extra noggrant.  
 
Börja rengöra toalettutrymmet med sanitetsrengöringsmedel som till 
exempel Kiilto Rosita eller Kiilto Sanitop som båda minskar bildningen 
av avlagringar när den används regelbundet. Kiilto Sanitop är extra bra 
i sanitära anläggningar.

Kontaktytor som dörrhandtag, kranar, bordsytor, väggen kring vasken, 
samt pappers- och tvålställningarna desinf iceras med Kiilto Easydes, 
Kiilto Tevan Panox 200 eller DAX Ytdesinfektion Plus.  
 
Efter rengöring desinf iceras toalettstolen med Kiilto Pluschlor eller 
Kiilto Desichlor.  
 
Rengör golvet med allrengöringsmedel. Om det finns behov av att 
desinficera golven är Kiilto Pluschlor och Kiilto Desichlor effektiva 
produkter för detta.

Städning av sanitetsutrymmen

TOALETT OCH BADRUM

Förpackning 1 l 5 l
Art.Nr. T7435.001 T7435.005
GTIN 6411517435010 6411517435058
Transport krt 6 x 1 l 1 x 5 l

Förpackning 1 l 5 l
Art.Nr. 41118 41119
GTIN 6417964411188 6417964411195
Transport krt 6 x 1 l 3 x 5 l

Förpackning 1 l 5 l
Art.Nr. T7431.001 T7431.005
GTIN 6417964743111 6417964743159
Transport krt 6 x 1 l 3 x 5 l

Förpackning 750 ml 1 l
Art.Nr. 41046 41047
GTIN 6417964410464 6417964410471
Transport krt 9 x 750 ml 12 x 1 l

KIILTO ROSITA
SANITETSRENGÖRINGSMEDEL
Svanenmärkt sanitetsrengöringsmedel för våtrum.  
Regelbunden användning av svagt sura Kiilto Rosita min-
skar bildning av avlagringar. Tack vare tensidsammansät-
tningen även effektiv borttagning av fettsmuts. Ger ytorna 
en vacker glans utan vattenränder. pH: 4,5

4026 0036

Förpackning 1 l 5 l
Art.Nr. T7084.001 T7084.005
GTIN 6417964708417  6417964708455
Transport krt 6 x 1 l 3 x 5 l

Förpackning 750 ml
Art.Nr. 41002
GTIN 6417964410020
Transport krt 6 x 750 ml

KIILTO SANI SPURT
BRUKSFÄRDIGT RENGÖRINGSMEDEL FÖR 
SANITETSUTRYMMEN
Bruksfärdigt, surt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen. 
Lämplig för t.ex. handfat, toalett och golv i våtutrymmen. 
Produkten skummar vilket möjliggör längre verkan och 
underlättare rengöringen av ytorna. Lämnar kvar en fräsch 
doft i rummet efter användning. pH: 3

KIILTO SANITOP
SURT RENGÖRINGSMEDEL
Ett surt rengöringsmedel för kakel, sanitetsporslin och 
rostfritt stål som även kan användas förebyggande för 
borttagning av avlagringar i våtrum. Kiilto Sanitop till-
hör vår Natura-produktserie, där samtliga produkter 
i serien är tillverkade av vegetabiliska, förnybara och  
biologiskt nedbrytbara ingredienser. pH: 3

4026 0036

Förpackning 1 l 5 l
Art.Nr. 41128 8110
GTIN 6417964411287 6417964081107
Transport krt 6 x 1 l 1 x 5 l

KIILTO KASPERI
SURT RENGÖRINGSMEDEL
Ett surt rengöringsmedel för våtrum för borttagning av 
avlagringar och rost samt skumrengöringsmetoder i 
simhallar och spaanläggningar. Produkterna har god 
rengöringseffekt på smuts och avlagringar. pH: 1

4026 0036

KIILTO PLUSCHLOR
DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL
För desinf icerande rengöring och blekning av ytor som 
tål alkali. Kan även användas för desinfektion av sekret-
fläckar. Kiilto Pluschlor är speciellt bra för desinficerande 
rengöring av våtrum, t.ex. badrum, sanitetsutrymmen, 
simhallar och spaanläggningar. pH: 13

KIILTO ODOR STOP
BIOLOGISKT LUKTBORTTAGNINGSMEDEL
Produkten innehåller miljontals bakteriesporer som 
aktiveras av syre och organiskt material som t.ex. urin, 
protein, fett etc och “äter upp” de dåliga bakterierna som 
ger upphov till dålig lukt. Luftborttagningseffekten börjar 
12 timmar efter använding. Effektiv på t.ex. veterinärklini-
ker, offentliga toaletter, offentliga färdmedel samt på gym, i 
portuppgångar, avfallskärl etc.

KIILTO KOSTI
ALL- OCH GROVRENGÖRINGSMEDEL FÖR VÅTUTRYMMEN
Svanenmärkt all- och grundrengöringsmedel för våtrum. 
Kan även användas för underhållsstädning och grundstäd-
ning av våtrum såsom bastur, badrum och toaletter. pH: 13

4026 0036
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Textil
Kiilto har kemister som kontinuerligt utvecklar 
och optimerar våra tvättmedelsrecept. Naturen 
spelar stor roll i produktutvecklingen när vi 
säkerställer att våra textiltvättmedel och andra 
produkter inom området är effektiva, säkra och 
samtidigt miljövänliga.

TEXTILTVÄTT

Förpackning 4 kg 8 kg
Art.Nr. 65116 65115
GTIN 6417964651164 6417964651157
Transport krt 3 x 4 kg 1 x 8 kg

Förpackning 1 l 5 l
Art.Nr. 63255 63256
GTIN 6417964632552 6417964632569
Transport krt 6 x 1 l 3 x 5 l

Rengör städutrustningen omsorgsfullt efter det att städningen 
avslutats. Städdukarna ska tvättas i 90 grader alternativt tvättas 
med Oxywash som verkar bakteriedödande redan vid 40 grader. 
 
Desinf icera även nycklarna, städvagnens handtag, skaften till 
golvmopparna och rengöringsmedelsf laskornas kontaktytor. 
 
Avfall och kontaminerad utrustning förpackas i en separat av-
fallspåse som försluts och kastas. 

Rengöring av städutrustning

SERTO GREEN
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
Svanenmärkt effektivt, oparfymerat tvättmedel för både 
kulör- och vittvätt. Perfekt även för städtextilier, mikrof 
iber, moppar mm. Tvättemperaturer från 30 till 95 grader. 
Innehåller inga färgämnen, vitmedel, parfym, konserver-
ingsmedel, zeoliter eller blekmedel. Tensiderna är snabbt 
biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen.

4093 0017

Förpackning 5 l
Art.Nr. 65104
GTIN 6417964651041 
Transport krt 3 x 5 l

SERTO GREEN
PULVER
Svanenmärkt effektivt, oparfymerat tvättmedel för både 
kulör- och vittvätt. Perfekt även för städtextilier, mikrof 
iber, moppar mm. Tvättemperaturer från 30 till 95 grader. 
Innehåller inga färgämnen, vitmedel, parfym, konserver-
ingsmedel, zeoliter eller blekmedel. Tensiderna är snabbt 
biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen.

4093 0017

KIILTO OXY WASH
BOOSTER
En booster i pulverform med striktare hygienkrav än genomsnittet. 
Används med fördel som tvättförstärkare till vanligt tvättmedel då 
den tar bort svåra f läckar. Innehåller blekmedel och neutraliserar 
lukter effektivt. Bra även för tvätt av mikrof iber. Medlet är effektivt 
redan vid låga temperaturer, men blekningseffekten blir starkare i 
högre temperaturer.

Förpackning 1,8 kg
Art.Nr. 65117
GTIN 6417964651171 
Transport krt 3 x 1,8 kg

SOFT PURE
SKÖLJMEDEL OPARFYMERAD
Kiilto Soft Pure Fabric Softner är ett miljömärkt sköljmedel 
som tar bort statisk elektricitet och gör tvätten mjuk och 
lätt att stryka.

4093 0017

KIILTO STAIN SPURT
FLÄCKBORTTAGARE
Användningsklart f läckborttagningsmedel som är enkelt att 
använda och som effektivt tar bort f läckar. Lämpar sig för både 
textilytor och hårda ytor.

Förpackning 750 ml
Art.Nr. T7527.935
GTIN 6417964752700 
Transport krt 6 x 750 ml
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Handhygien

Tvätta händerna noga med tvål och  vatten I MINST 20 SEKUNDER
• Efter varje toalettbesök
• Före varje måltid
• Innan och under tiden du lagar mat
• När du varit ute i offentliga miljöer
• När händerna är synligt smutsiga

Använd handsprit när du inte har tillgång till tvål och vatten eller 
som komplement till handtvätt i sjukdomstider. 

Handsprit kan användas på synligt rena händer istället för tvål

Hudsprickor är en utmärkt grogrund för bakterier, så vårda dina 
händer med handkräm vid behov. 

Tips på god handhygien

HANDHYGIEN

Förpackning 100 ml 100 ml
Art.Nr. 226-12 227-12
GTIN 7331964002261 7331964002278
Transport krt 12 x 100 ml 12 x 100 ml

DAX MILDTVÅL
TVÅL
Händerna utsätts för extra mycket påfrestningar när 
huden exponeras för kyla och frekvent tvättande med tvål 
och varmt vatten. DAX Mildtvål är skonsam för händer-
na så väl som för miljön och är ett utmärkt val för den 
dagliga handhygienen.

Förpackning 600 ml
Art.Nr. 262-15
GTIN 7331964002629 
Transport krt 15 x 600 ml

DAX ALLROUNDTVÅL
TVÅL
DAX Allroundtvål är en extra mild och krämig tvål som 
passar för såväl kroppstvätt som hårtvätt. Rengör huden 
varsamt utan att torka ut och lämnar en fräsch känsla. 
Produkten är miljömärkt med Svanen. 

Förpackning 600 ml
Art.Nr. 237-15
GTIN 7331964002377 
Transport krt 15 x 600 ml

Förpackning 600 ml
Art.Nr. 722-15
GTIN 7331964007228 
Transport krt 15 x 600 ml

DAX CLINICAL
FLYTANDE HANDDESINFEKTION
Hygienisk, f lytande handdesinfektion som är utprovad i  
samarbete med svensk sjukvård. Effektiv mot bakterier,  
jästsvamp, mykobakterier och många typer av virus som t.ex. 
Corona.Produkten är etanolbaserad och har en alkoholhalt på 
75 vol%. Innehåller två olika återfuktande ämnen. 

DAX ALCOGEL
HANDDESINFEKTION GEL
Hygienisk handdesinfektion i gelform, vilket gör den lättare att 
hantera utan spill på golvet. Effektiv mot bakterier och många 
olika virus som t.ex. Corona, förkylningsvirus och influensavi-
rus. Produkten är etanolbaserad och har en alkoholhalt på 85 
vol%. Innehåller glycerin som återfuktar huden.

DAX PROFESSIONAL HANDCREME
HANDKRÄM
DAX Professional Handcreme är skapad med miljön så väl som 
människan i fokus och är en lätt handcreme som ger snabb 
återfuktning under arbetsdagen. Miljömärkt med Svanen.

Förpackning 600 ml
Art.Nr. 709-15
GTIN 7331964007099
Transport krt 15 x 600 ml
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KIILTO PRO   /   PROFESSIONELL STÄDNING MOT CORONAVIRUS
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