
Kiilto Pro Natura är en högkvalitativ produktlinje för proffs. Serien är född ur ett 
naturligt kretslopp av råvaror utan onödig belastning på miljön. Natura är en 
märkning som indikerar hållbarhet och att de råvaror som används är fossilfria 
och 100 % biologiskt nedbrytbara. Alla produkter i Kiilto Pro Natura sortimentet 
är parfymfria.

www.kiilto.com/professional-hygiene/featured/natura/

REN HANDLING   
FÖR MILJÖN
— Kiilto Pro Natura

Vid utvecklingen av Natura produkter har hela 
livscykeln beaktats från råvaror till produktion, 
användning, kassering och återvinning. Höga 
krav ställs inte bara på miljömål utan även på 
säkerhet och kvalitet.

Råvaror, konsumtion och cirkulär ekonomi har 
stor påverkan på miljön. Med Kiilto Pro Natura 
kan vi påverka alla dessa positivt.



ALLMÄNNA RENGÖRINGSMEDEL

KIILTO PRO FORTE
63040 / 1 l • 63041 / 5 l
För daglig rengöring av feta och smutsiga 
ytor, matberedningsutrustning och be-
hållare. Lämplig för aluminiumytor och 
ugnsrengöring. Även för maskinrengöring. 
Doftfri. Lösningens pH ca. 9.5.

KIILTO PRO VIENO 
NON-PERFUMED
41080 / 1 l • 41081 / 5 l
För daglig rengöring av hårda ytor för hand 
- eller maskin. Även lämplig för under-
hållsstädning av WC-anläggningar. Doftfri. 
Lösning pH 8,5.

RECYCLED 
PLASTIC

BOTTLE 
CONTAINS

RECYCLED 
PLASTIC

BOTTLE 
CONTAINS

KIILTO PRO
SUPERQUICK SPURT
410462 / 750 ml • 410463 / 5 l
För daglig rengöring av alla vattentåliga 
ytor, inklusive vaxade och målade ytor.    
Effektiv för borttagning av fettfläckar, t.ex. 
fingeravtryck, även från stålytor. Redo att 
användas. pH 10.
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KIILTO PRO PLUSCLEAN
41116 / 1 l • 41117 / 5 l
För daglig rengöring av hårda ytor för 
hand - eller maskin. Lämplig för rengöring 
av kök och ytor i WC-anläggningar. 
Ekonomisk. Doftfri. pH 9,5.

KIILTO PRO BIODISH
T7088.001 / 1 l • T7088.005 / 5 l
För handdisk. Innehåller växtbaserat     
material. Lagom skummande och sköljs 
lätt Tar effektivt bort feta avlagringar. Fri 
från dofter och pigment. CLP-fri.   
Lösningens pH ca. 7.
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När du väljer en produkt, se till att rå-
varorna och produktionen inte orsakar 

onödig belastning på miljön.

Följ alltid doseringsanvisningarna, 
eftersom korrekt dosering har en 

enorm påverkan på klimatet.

Återanvänd och återvinn allt som är
    möjligt för att ge tillbaka till cirkulära åter-  

vinningen. 

VAD KAN VI GÖRA 

FÖR MILJÖN?



KIILTO PRO WINDOW
T7005.001 / 1 l • T7005.005 / 5 l
För rengöring av fönster, speglar och  
stålytor. Torkar snabbt, lämnar ingen hinna. 
Lämnar ytorna ljusa. Drifttemperatur så 
låg som -28 °C. Koncentrerad.

KIILTO PRO 
WINDOW SPURT
411252 / 750 ml
För rengöring av fönster, speglar och  
stålytor. Torkar snabbt, lämnar ingen hinna. 
Lämnar ytorna ljusa. Driftstemperatur så låg 
som -20°C. Redo att användas.
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EN STÄNDIGT VÄXANDE PRODUKTLINJE
Kiilto vill vara ledande inom miljölösningar och vår FoU-avdelning utvecklar och 
testar kontinuerligt nya produktformler som är gjorda av helt förnybara  
material.

GÖRA BÄTTRE VAL FÖR FRAMTIDEN
Kiilto har Finlands största solkraftverk på taket. Genom att installera solpaneler 
på våra fabriker kan vi på Kiilto säkerställa tillgången på grön kraft vid tillverk-
ning av våra produkter.

KIILTO PRO SANITOP
41128 / 1 l • 41129 / 5 l
För borttagning av smuts och avlagringar i 
toalett- och våtutrymmen. Regelbunden  
användning minskar avlagringar. Gel-
liknande. Ingen neutralisering krävs. Doftfri. 
pH 4.
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AVKALKNINGSMEDEL 
OCH RENGÖRINGS-
MEDEL FÖR VÅTRUM

KIILTO PRO 
OFF CALC
63130 / 500 ml
Mjukar effektivt upp och tar bort kalksten 
och rostavlagringar från små apparater. 
T.ex. kaffebryggare, tvättmaskiner och 
hushållsdiskmaskiner. Lätt att dosera och 
använda.

SPECIELLA RENGÖRINGSMEDEL

HUR FÖDS KIILTO PRO NATURA-
PRODUKTER?
Råvaror i Natura-produkter kommer från 
naturen. Allt kol kommer från biomassa 
som majs- eller sockerbetsavfall.
Läs mer här ->



www.kiilto.com/newsroom/new-recycled-plastic-bottles-with-a-smaller-carbon-footprint

Hållbar förpackning
Som en pionjär i Finland har Kiilto utvecklat plastflaskor av återvunnen 
plast för professionella rengöringsprodukter. Våra 1 liters och 750 ml 
förpackningar som används i Natura-serien är gjorda av återvunnen plast.
Förpackningsmaterial har stor inverkan på storleken på en produkts 
koldioxidavtryck. En förpackning av återvunnen plast kan ha upp till 50 % 
mindre koldioxidavtryck jämfört med jungfruliga förpackningar.
Syftet är att hela tiden öka användningen av återvunnen plast. Alla 
förpackningar som används i olika förpackningsstorlekar i Natura-serien är 
helt återvinningsbara. 

FLASKOR GJORDA AV 
ÅTERVUNNEN

PLAST

MINDRE
KOLDIOXIDAVTRYCK


