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Ntgraten ® suunnittelu on kulkenut jo 
vuosikymmenten ajan käsi kädessä korkean 
teknologian tuotantoprosessin kanssa. 

Huippuluokan koneet tuottavat tekstiilivinyylejä laattoina ja 
rullamateriaalina. Näiden laattojen asennus tapahtuu irtotarraliimalla, 
rullamateriaalin liimaamalla ja Strong Klick -lukkoponttilankku 
asennetaan ns. kelluvana parketin ja laminaatin tapaan.

Uusi kierrätetystä materiaalista valmistettu Greenfelt-huopapohja lisää 
tekstiilivinyylin akustoivia ominaisuuksia, äänenvaimennus on 22 dB.
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KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUS
• Lattia imuroidaan harjaavalla Lindhaus LS50 

Hybrid imurilla, ahtaammat tilat Lindhaus LS38 
matto- ja lattiaimurilla.

• Mahdollinen tahrojen poisto tehdään 
Kiilto Pro Stain Spurtilla.

YLLÄPITOSIIVOUS
• Säännöllinen imurointi harjaavalla Lindhaus LS50 

Hybrid imurilla tai ahtaammissa tiloissa Lindhaus 
LS38 matto- ja lattiaimurilla. Käsimenetelmissä 
pinta voidaan kuiva-, nihkeä tai kostepyyhkiä. 
Puhdistusaineena Kiilto Pro Vieno, annostus 
3 ml / 1 l vettä.

• Säännöllinen tahranpoisto Kiilto Pro Stain Spurtilla.

LINDHAUS LS50 HYBRID
Matto- ja lattiaimuri

Käytettävissä sekä akuilla että verkkovir-
taisena, soveltuu erityisesti keskisuurten 
ja suurten tilojen puhdistamiseen. Matala 
imurointiyksikön rakenne ja alastaittuva 

ohjainyksikkö mahdollistavat myös ahtai-
den ja matalien paikkojen puhdistuksen.

LINDHAUS LS38
Matto- ja lattiaimuri

Käytettävissä sekä akuilla että verkkovir-
taisena, soveltuu erityisesti keskisuurten 
ja suurten tilojen puhdistamiseen. Matala 
imurointiyksikön rakenne ja alastaittuva 

ohjainyksikkö mahdollistavat myös ahtai-
den ja matalien paikkojen puhdistuksen.

KIILTO PRO STAIN SPURT
Käyttövalmis tahranpoistoaine

Poistaa tehokkaasti tahroja, käytetään 
sellaisenaan. Hajusteeton. pH n. 10,5.

KIILTO PRO VIENO
Yleispuhdistusaine

Miellyttävän tuoksuinen yleispuhdis-
tusaine. Erinomainen puhdistusteho. 

Käyttöliuoksen pH n. 8,5.
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JAKSOTTAINEN PUHDISTUS
• Lattioiden pintapuhdistus joka 10. siivouskerta tai 

tarpeen mukaan Lindhaus LW46 Hybrid Dual Core 
yhdistelmäkoneella. Puhdistusaineena 
Kiilto Pro Vieno, annostus 3 ml / 1 l vettä.

KIILTO PRO STAIN SPURT
Käyttövalmis tahranpoistoaine

Poistaa tehokkaasti tahroja, käytetään 
sellaisenaan. Hajusteeton. pH n. 10,5.

KIILTO PRO VIENO
Yleispuhdistusaine

Miellyttävän tuoksuinen yleispuhdis-
tusaine. Erinomainen puhdistusteho. 

Käyttöliuoksen pH n. 8,5.

TAHRANPOISTO
• Poista tahrat heti niiden ilmestyttyä.
• Imeytetään kosteat tahrat siivouspyyhkeeseen tai 

kertakäyttöpyyhkeeseen. 
• Suihkutetaan Kiilto Pro Stain Spurt tahrakohtaan tai 

pyyhkeeseen. Hangataan tahrakohtaa tahran 
ulkoreunoilta tahran keskustaan päin, jotta ei levitetä 
likaa isommalle alueelle.

• Mikäli tahroja on useita, ja ne ovat tuoreita, 
suihkutetaan Kiilto Pro Stain Spurt tahroille. 
Ajetaan alue Lindhaus LW46 Hybrid Dual Core 
yhdistelmäkoneella puhdasvesisäiliö vedellä 
täytettynä.

Kuivuneet ja pinttyneet tahrat: 
• Kostutetaan tahrat Kiilto Pro Stain Spurt :lla, 

annetaan vaikuttaa n. 5 min. 
• Hangataan tahrakohtaa pehmeällä harjalla, 

imeytetään irtoava lika siivouspyyhkeeseen. 
Huuhdellaan pinta vedellä kostutetulla 
siivouspyyhkeellä. 

LINDHAUS LW46 DUAL CORE
Yhdistelmäkone

Käytettävissä sekä akuilla että verk-
kovirtaisena, irrotettavat vesisäiliöt.

Keskisuurten ja suurten tilojen puhdis-
tamiseen. Matala pesuyksikön rakenne 
ja alas taitettava ohjainyksikkö mahdol-

listavat koneen monipuolisen käytön.
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Lue lisää: 
kiilto.fi/ammattihygienia


