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> Vi sigter mod, at alle 
vores aktiviteter vil være 
CO2-neutrale i 2028

> I 2018 investerede 
vi 5,5 M€ i vores RDI

← Kiilto har 
Finlands største 
tagsolcelleanlæg.

← Over 50% af vores emballage er 
enten genanvendelige, som de er, eller 
fremstillet af vedvarende materialer.

Denne brochure er trykt på 100% genbrugspapir, er FSC mærket og har EUs miljøblomst. 
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KIILTO – 
FORPLIGTET 
TIL FREMTIDEN
Hos Kiilto har vi forpligtet os til at skabe en verden, der er bæredygtig, 
sikker og ren. Med en historie, der strækker sig 100 år tilbage i 
tiden og en vision, der strækker sig frem til 2080, skiller vi os ud  
fra vores konkurrenter: et mål, der rækker så langt ud i fremtiden, 
giver os fundament og tillid til at udvikle vores løsninger på langt 
sigt. Vores målsætning er at bruge vores ekspertise til at skabe en 
lysere og bedre fremtid for miljøet og for os alle sammen.



> Vi opererer i 
11 lande

> Vi har cirka 
1000 ansatte

←  Kiilto har 100 års 
erfaring med udvikling, 
research og innovation.

+



VI ER EN 
NYSKABENDE 
SPILLER 
Konstant fornyelse og udvikling har gjort os til et betroet brand 
blandt fagfolk i Norden. Vi investerer kraftigt i fornyelse, og vi er 
fast besluttede på at genopfinde og udfordre os selv for vores 
kunders skyld.

Vi er stolte over vores egen research, udvikling og innovation (RDI), 
der gør os i stand til hurtigt at reagere på markedets behov og trends. 
Vores systemer og løsninger undersøges grundigt og testes fuldt 
ud, og vi kan på den baggrund tilbyde vores kunder research- og 
udviklingsressourcer, skræddersyede services og specialudviklede 
løsninger.  

VI ER TÆT 
PÅ DIG 
KiiltoClean A/S er en del af Kiilto, en finsk, familieejet virksomhed 
grundlagt i 1919 med fokus på miljømæssigt lederskab inden for 
vores forretningsområde. Hos Kiilto investerer vi hver dag i fremtiden 
ved at fremme langsigtet fokus, innovation og et tæt samarbejde 
med vores kunder.

De grundlæggende principper for vores virksomhed:
• Miljømæssigt lederskab 
• Nærhed
• Forpligtet på fremtiden



←  Kiilto har lanceret 
serviceportalen Hyginet® 
for køkkenfagfolk.
Lanceres i Danmark i 2022.

KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG
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KØKKEN
HYGIEJNE

KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG

Renheden og hygiejneniveauet i et køkken er en sikker indikator på 
restaurantens standard samt den mad, der serveres. Et rent køkken 
viser, at personalet vægter høj kvalitet og deres eget arbejde højt. 
Renhed fortæller også noget om evnerne til at organisere, drive og 
vedligeholde et velfungerende køkken. Verdens bedste restauranter 
har upåklageligt rene køkkener.

Som partner og leverandør af rengøringsløsninger gør Kiilto det 
nemmere at holde et rent køkken og lade fagfolkene koncentrere sig 
om dét, de brænder mest for - nemlig maden. I årtier har vi hos Kiilto 
været fokuseret på at optimere rengøringen i professionelle køkkener, 
og vores omfattende erfaring giver os en indgående forståelse for, 
hvordan køkkener drives og hvilke processer, der er i spil. Vores 
produktudviklere arbejder konstant på at skabe nye produkter og 
løsninger, der kan gøre livet lettere og spare tid for køkkenets fagfolk.

Kvalitet er altid i højsædet, når vi udvikler nye produkter. Vi har især 
fokus på vores kunders dagligdag og sikkerhed, samt hvordan vi tager 
bedst muligt hensyn til miljøet og vores omverden.
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4080 0002

KIILTO RESTIA
AFSPÆNDINGSMIDDEL
Miljøvenligt afspændingsmiddel til maskinopvask i blødt og 
halvhårdt vand. Fremskynder tørringen og efterlader et skin-
nende resultat uden vandskjolder. Automatisk dosering med 
doseringspumpe. Produkt pH 7.

80417 3 x 5 l
63045 1 x 20 l

Køkkenhygiejne
MASKINOPVASK 

KIILTO HARD GREEN
MASKINOPVASK UDEN KLOR
Yderst effektivt flydende maskinopvask til hårdt og meget hårdt 
vand. Effektiv mod fedt, stivelse og protein. Forhindrer kalk-
dannelse. Anbefales ikke til brug på aluminium. Automatisk 
dosering med doseringspumpe. Produkt pH 14.

63302 1 x 10 l

KIILTO GREEN EASY TABS
OPVASKETABS
Til alle vandforhold og vaskeprogrammer. Indeholder vaske-
middel og afspænding. Fjerner effektivt fedt, protein og 
stivelse selv ved lave temperaturer. Vandopløselig film. 100 stk. 
Opløsning pH 10,5.

63223 5 x 1,8 kg

5017 0048

KIILTO MD BLOCK EXTRA
SOLID-SYSTEM
Maskinopvask i fast, koncentreret form specielt udviklet til 
mellemhårdt og hårdt vand. Sikker og nøjagtig dosering direkte 
fra forpakningen. Ikke egnet til aluminium. Ekstrem drøj i brug 
og ergonomisk. Opløsning pH 12.

63177 2 x 4,95 kg

3080 0014

KIILTO MD BLOCK S
SOLID-SYSTEM
Maskinopvask i fast, koncentreret form til brug ved alle vandfor-
hold. Sikker og nøjagtig dosering direkte fra forpakningen. Ikke 
egnet til aluminium. Ekstrem drøj i brug og ergonomisk.
Opløsning pH 13.

63178 2 x 4,95 kg

3080 0014

63149 1 x 20 l

KIILTO MD GREEN
MASKINOPVASK UDEN KLOR
Effektivt og miljøvenligt maskinopvaskemiddel til blødt og 
middelhårdt vand. Opløser effektivt fedt, stivelse og protein. 
Anbefales ikke til aluminium. Automatisk dosering med 
doseringspumpe. Produkt pH 14.

63046 1 x 10 l
63047 1 x 20 l

4080 0002

Varenummer Salgsenhed

HÅNDOPVASK

KIILTO BIODISH
HÅNDOPVASK
Et mildt rengøringsmiddel til håndopvask. Producerer moderat 
skum og gør det let at skylle af. Fjerner effektivt fedtaflejringer. 
Uden farve og parfume. Dermatologisk testet. Dosering: 1 ml 
per 1 l vand. Produkt pH 4.

63102 6 x 1 l

4026 0036

Varenummer Salgsenhed

63056 1 x 20 l
KIILTO MD ALU GREEN
MASKINOPVASK UDEN KLOR TIL ALU
Flydende maskinopvask til vask af aluminiumsfade samt andre 
sarte metaller. Korrosionshæmmende. Til hårdt og blødt vand. 
Automatisk dosering med doseringspumpe. Produkt pH 13,5.

4080 0002

KIILTO ASTERI
HÅNDOPVASK
Neutralt opvaskemiddel til håndvask. Også velegnet til rengø-
ring af hårde overflader og vinduer. Indeholder fugtgivende 
glycerin til hudpleje. Uden farve og parfume. Produkt pH 7.

T7009.001 6 x 1 l
T7009.005 3 x 5 l

4025 0009

KIILTO MD BLOCK ALU
SOLID-SYSTEM
Maskinopvask i fast, koncentreret form specielt udviklet til 
aluminium, bronze, kobber og andre bløde metaller. Sikker og 
nøjagtig dosering direkte fra forpakningen. Ekstrem drøj i brug 
og ergonomisk. Opløsning pH 12.

63159 2 x 4,95 kg

4080 0002



9

KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG

KØ
KK

EN
H

YG
IE

JN
E

KIILTO OVEN WASH
OVNRENS
Flydende, uparfumeret koncentrat til rengøring af selvrensende 
ovne. Blødgør selv hærdet snavs og gør det let at skylle af. For- 
hindrer kalkaflejringer. Til efterfølgende slutrengøring anvendes 
Kiilto Oven Rinse. Automatisk dosering. Produkt pH 14.

63244 3 x 5 l

OVN OG GRILL 

KIILTO OVEN RINSE
AFSPÆNDING
Afspændingsmiddel til slutrengøring af selvrensende ovne efter 
vask med Kiilto Oven Wash. Bryder overfladespændingen og 
hjælper tørreprocessen. Automatisk dosering. Produkt pH 1,5.

63243 3 x 5 l

KIILTO GREASE FOAM
GRILLRENS
Til fjernelse af fedt og fastbrændt snavs. Til ovne, grill, fedtfiltre og 
emhætter. Skummende. Anvendes på afkølede overflader <70 °C. 
Også velegnet til brug på lodrette overflader. Lad virke i 5-15 min. 
Klar til brug. Produkt pH 14.

63077 6 x 750 ml

Varenummer Salgsenhed

KØKKENRENS Varenummer Salgsenhed

KIILTO C4 MAX
GRUNDRENS
Fjerner genstridigt og fastgroet olie og fedtet snavs fra alkali- 
bestandige overflader. Til områder, der udsættes for hårdt slid, 
f.eks. butikker og industrielle områder. Kan også anvendes i 
skumanlæg. Dosering 1-50 ml pr. 1 l vand. Produkt pH 13.

41013 3 x 5 l

4065 0003

KIILTO GRILL
GRILLRENS
Til manuel rengøring af alkaliresistente ståloverflader i ovne og 
grill. Fjerner effektivt rester af stegning, svær snavs og sod. 
Tyktflydende. Anvendes ufortyndet på afkølede overflader <40 °C. 
Kan påføres med spray. Lad virke i max 15 min. Skyl godt efter. 
Produkt pH 14.

63239 6 x 1 l
63240 3 x 5 l

KIILTO FORTE
UNIVERSALRENGØRING
Effektiv rengøring af køkkenudstyr, overflader og gulve. Velegnet 
til emhætter, gryder, kombiovne, komfurer og aluminiumsservice. 
Kan også anvendes i gulvvaskemaskiner og til håndopvask. Uden 
farve og parfume. Dosering: 1-5 ml per 1 l vand. Produkt pH 10.

4026 0036

63040 6 x 1 l
63041 3 x 5 l



KIILTO ACTIVE DIP
IBLØDSÆTNINGSMIDDEL UDEN KLOR
Pulver til iblødsætning og forvask af service. Fjerner misfarv-
ninger fra f.eks. stivelse. Specielt designet til at blege hvide 
melaminfade. Lavtskummende. Dosering 1-10 ml pr. 1 l vand. 
Opløsning pH 11.

63062 4 x 1,6 kg

KIILTO COFFEX
RENSEMIDDEL TIL KAFFEMASKINER
Til rengøring af kaffebeholdere i kaffemaskiner, tebryggere, 
glasflasker, termoflasker m.m. Bleger og fjerner effektivt pletter 
fra kaffe, te og mælk. Opløsning pH 11.

63210 6 x 800 g

HYGIEJNETEST 

ORION CLEAN CARD PRO
HYGIEJNETEST
Hurtig test til måling af effektiviteten af rengøringen på steder, 
hvor mad tilberedes og serveres. Også velegnet til sundheds-
sektoren. Testen måler niveauet af mulige proteinrester på 
rengjorte overfalder, hvilket indikerer utilstrækkelig rengøring. 
Indeholder 25 teststrimler. Holdbarhed: 2 år.

63200 1 x 25 stk.

Varenummer Salgsenhed

KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG

Køkkenhygiejne
DESINFEKTION Varenummer Salgsenhed

KIILTO EASYDES SPRAY
DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDDEL
Alkoholbaseret overfladedesinfektionsmiddel velegnet til alle 
alkoholbestandige materialer, herunder kontaktoverflader, appa-
rater, tastaturer og andet udstyr. Skånsom ved sarte materialer. 
Kræver efterskyl i forbindelse med fødevarehåndtering. Godkendt 
af fødevarestyrelsen (Jnr: 2021-29-7105-00117). Produkt pH 10.

8183 6 x 750 ml

SPECIALPRODUKTER Varenummer Salgsenhed

KIILTO ROSTERIT
STÅLPLEJE
Spray til rengøring og beskyttelse af ståloverflader som f.eks. 
opvaskemaskiner, køleskabe, stålborde og elevatorer. Fjerner 
effektivt fingeraftryk og andre pletter. Ikke til overflader i kontakt 
med fødevarer. Ryst før brug. Produkt pH 7.

41031 6 x 400 ml
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63241 6 x 1 lKIILTO ANTIBACT
DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDDEL
Til desinficerende rengøring af alle overflader i f.eks. supermar-
keder og idrætsfaciliteter. Uden duft og farve. Produkt pH 12,5.

63242 3 x 5 l

KIILTO KALK
KALK- OG RUSTFJERNER
Ekstremt højtydende afkalkningsmiddel til at fjerne aflejringer 
fra industriopvaskemaskiner og andre overflader, der tåler syre-
holdige rengøringsprodukter. Lavtskummende. Produkt pH 1.

63075 6 x 1 l
63076 3 x 5 l



Læs mere  >> kiilto.dk

KIILTO NATURA 
- en del af fremtiden 
 
Kiilto Natura er en serie rengøringsprodukter af høj kvalitet, 
fremstillet af plantebaserede råvarer og flasker fremstillet af 
genanvendt plast. Produkterne garanterer et fremragende og 
professionelt rengøringsresultat og tager samtidig hensyn til 
mennesker og miljø.

Råvarerne i Natura produkterne er: 
 
• Plantebaserede og består af ikke-spiseligt plantemateriale  
 fra sukkerroer, sukkerrør, majs og kokos 
 
• Fornybare - en brugt plante/afgrøde erstattes af en ny 
 
• Hurtigt bionedbrydelige - mindst 60% af stoffet nedbrydes 
 inden for 28 dage, og til sidst nedbrydes stoffet fuldstændigt 
 
• Ansvarligt dyrket. Dyrkning sker på arealer, der ikke   
 anvendes til fødevareproduktion 
 
• Flaskerne er fremstillet af 100% genanvendt plast 
 
 
Natura produkterne er svanemærket. 



Cleanliness is a meaningful and holistic issue. 
For restaurateurs and chefs, a key concern is to 
ensure the cleanliness of the ingredients used, 
as this is vital for food hygiene and high-quality 
food products. 

PRODUKTKATALOG • KIILTOCLEAN OY

←  Kiilto arbejder 
tæt sammen med 
kunden og er derfor 
i stand til at tilbyde 
skræddersyede 
løsninger til deres 
behov.

KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG



PROFESSIONEL 
RENGØRING

KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG

Professionel rengøring handler ikke kun om effektive produkter. 
Produkterne skal også være miljøvenlige, sikre og nemme at anvende, 
og kunden skal føle, at de får noget for pengene. Hos Kiilto lytter vi 
altid til kundernes ønsker og behov, og vi arbejder i tæt samarbejde 
med dem for at løse deres nuværende og fremtidige udfordringer.

Som leverandør af rengøringsmidler går vi hos Kiilto højt op i at følge 
udviklingen. Vores team af dedikerede produktudviklere søger hele 
tiden at finde nye produkter og løsninger, der kan sikre vores kunder 
effektive resultater - hver gang.

Det sætter også høje krav til produkternes indholdsstoffer, som på 
den ene side skal gøre dem yderst effektive og samtidig være milde 
og skånsomme for både brugeren og miljøet. Langt de fleste af vores 
generelle rengøringsmidler er svanemærkede og mange har også det 
finske astma- og allergimærke. Dette er kundernes sikkerhed for et 
både effektivt og mildt produkt uden unødige tilsætningsstoffer.
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PROFESSION
EL REN

GØRIN
G

KIILTO SARTEK 2
STÆRK GRUNDRENS
Til manuel eller maskinel fjernelse af fedt og olieret snavs fra 
alkali-bestandige overflader. Dosering 5–20 ml pr. 1 l varmt 
vand. Lavtskummende. Produkt pH 13.

T7014.001 6 x 1 l
T7014.005 3 x 5 l

4065 0003

KIILTO C4 MAX
GRUNDRENS
Fjerner genstridigt og fastgroet olie og fedtet snavs fra alkali- 
bestandige overflader. Til områder, der udsættes for hårdt slid, 
f.eks. butikker og industrielle områder. Kan også anvendes i 
skumanlæg. Dosering 1-50 ml pr. 1 l vand. Produkt pH 13.

41013 3 x 5 l

4065 0003

GRUNDRENS 

KIILTO VIENO
UNIVERSALRENGØRING
Til manuel eller maskinel vedligeholdelsesrengøring af hårde 
overflader. Let parfumeret. Dosering 1-5 ml pr. 1 l vand. 
Produkt pH 10,5.

T7504.001 6 x 1 l
T7504.005 3 x 5 l

4026 0036

KIILTO WINDOW
GLASRENS
Til rengøring af vinduer, spejle og ståloverflader. Tørrer hurtigt, 
efterlader ingen hinde. Efterlader overfladerne blanke. Klar til 
brug. Produkt pH 9,4.

4026 0036

KIILTO WINDOW SPURT
GLASRENS
Til rengøring af vinduer, spejle og ståloverflader. Tørrer hurtigt, 
efterlader ingen hinde. Efterlader overfladerne blanke. Klar til 
brug. Produkt pH 9,4.

411252 6 x 750 ml

4026 0036

GLASRENS 

T7005.005 3 x 5 l

Professionel rengøring
UNIVERSALRENGØRING Varenummer Salgsenhed

Varenummer Salgsenhed

Varenummer Salgsenhed

KIILTO TOTAL FRESH
UNIVERSALRENGØRING
Svagt alkalisk og effektivt multifunktionelt middel til vedlige- 
holdelsesrengøring af hårde overflader. Med frisk og lang-
varig duft. Specielt velegnet til f.eks. trappevask. Til manuel og 
maskinel rengøring. Produkt pH 10.

63350 3 x 5 l

4026 0036

KIILTO SUPERQUICK SPURT
UNIVERSALRENGØRING
Til daglig rengøring af alle vandafvisende overflader, inkl. stål, 
i køkkener, kantiner mm. Fjerner effektivt fedtpletter, f.eks. 
fingeraftryk. Overflader i kontakt med fødevarer skal efter 
rengøring tørres af med en klud fugtet med rent vand. Klar til 
brug. Produkt pH 10.

410462 6 x 750 ml

4026 0036

KIILTO TEHO A 100
UNIVERSALRENGØRING
Til rengøring af gulve og hårde overflader, der samler store 
mængder snavs. Til daglig og periodisk rengøring samt første-
gangsrengøring af gummigulve. Til manuel eller maskinel brug. 
Med mild duft. Produkt pH 10,5.

4026 0036

T7070.001 6 x 1 l
T7070.005 3 x 5 l

KIILTO VIENO UPARFUMERET
UNIVERSALRENGØRING
Til manuel eller maskinel vedligeholdelsesrengøring af hårde 
overflader. Uden farve og parfume. Dosering 1-5 ml pr. 1 l vand. 
Produkt pH 10,5.

41080 6 x 1 l
41081 3 x 5 l

4026 0036
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KIILTO SANITOP
SANITETSRENS
Til fjernelse af snavs og aflejringer i sanitære faciliteter og 
vådrum. Regelmæssig brug nedsætter aflejringsdannelse. 
Ingen neutralisering påkrævet. Uden farve og parfume. 
Dosering 1-4 ml pr. 1 l vand, Produkt pH 3,0.

41128 6 x 1 l
41129 3 x 5 l

4026 0036

KIILTO ROSITA
SANITETSRENS
Til vedligeholdelsesrengøring i sanitære faciliteter. Reducerer 
dannelsen af aflejringer ved regelmæssig brug og holder 
overflader skinnende uden dråbemærker. En behagelig duft. 
Dosering 1-5 ml pr. 1 l vand. Produkt pH 4,5.

T7084.001 6 x 1 l
T7084.005 3 x 5 l

4026 0036

KIILTO SANI SPURT
SANITETSRENS
Til rengøring og vedligeholdelse af sanitære faciliteter, 
restauranter mm. Ingen neutralisering påkrævet. Skummende. 
Parfumeret. Klar til brug. Produkt pH 3,0.

41002 6 x 750 ml

SANITETSRENGØRING Varenummer Salgsenhed

KIILTO KASPERI
SANITETSAFKALKER
Effektiv afkalker til fjernelse af aflejringer og rust i vådrum. 
Velegnet til skumrens. Uden farve og parfume. Dosering 1–4 ml 
pr. 1 l vand, skumrengøring 20 ml pr. 1 l vand. Produkt pH 1,0.

T7435.001 6 x 1 l
T7435.005 3 x 5 l

4026 0036

KIILTO SANIFORTE
STÆRK SANITETSAFKALKER
Fjerner nemt og effektivt kalk i vådrum. Tyktflydende. 
Dosering normalt snavs 1–4 ml pr. 1 l vand, kraftigt snavs 
10-20 ml pr. 1 l vand. Produkt pH 0,6. 

63208 6 x 1 l

SANITETSAFKALKNING Varenummer Salgsenhed

KIILTO WC GEL
TOILETRENS
Til daglig rengøring af toiletkummer og urinaler. Fjerner effektivt 
kalk, rust og urinstensbelægninger. Tyktflydende gel for optimal 
vedhæftning og effekt på lodrette og skrå overflader. Med farve 
og frisk duft. Produkt pH 0,7.

41113 12 x 750 ml

5026 0242
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Professionel rengøring

KIILTO BASE TOTAL
POLISHFJERNER
Kraftig polishfjerner til alle alkaliresistente gulve. Især effektiv 
til fjernelse af tykke lag polish. Lavtskummende og med mild 
duft. Kræver omhyggelig efterskyl. Dosering: 0,2-1 dl/1 l vand. 
Produkt pH 14.

41085 3 x 5 l

KIILTO LINOLI
POLISHFJERNER TIL LINOLEUMSGULV
Effektivt og hurtigtvirkende polishfjerner. Lavtskummende. 
Uparfumeret. Efterskyl og neutralisering ikke nødvendigt. 
Dosering: 0,5-1,5 dl/1 l koldt vand. Tykke polishlag: 2 dl/1 l koldt 
vand. Overfladerengøring: 10 ml/1 l koldt vand. Produkt pH 9,5.

T7048.005 3 x 5 l

POLISHFJERNER 

KIILTO REMO GREEN
POLISHFJERNER
Kraftig polishfjerner til alle alkaliresistente gulve. Effektivt, 
lavtskummende og uden duft. Efterskyl og neutralisering ikke 
nødvendigt. Dosering: 0,5 dl/1 l koldt vand. Overfladerengøring: 
8 ml/1 l koldt vand. Produkt pH 13,5.

41075 3 x 5 l

Varenummer Salgsenhed

KIILTO SILK GLOSS
GULVPOLISH, HØJ GLANS
Polish med høj glans til alle typer gulv. Anbefales til gulve behandlet 
med Kiilto Kisu BT. Let at fordele og giver god holdbarhed. Gør gulvet let 
at vedligeholde uden at gøre det glat. Har høj resistens overfor kemika-
lier, bl.a. hånddesinfektion. Rækker til 80–120 m²/l. Produkt pH 8,5.

41065 3 x 5 l

KIILTO SILK ALL
GULVPOLISH, MEDIUM GLANS
Polish med medium glans til alle typer gulv. Let at fordele og 
giver god holdbarhed. Gør gulvet let at vedligeholde uden at gøre 
det glat. Har høj resistens overfor kemikalier, bl.a. hånddes- 
infektion. Rækker til 80–120 m²/l. Produkt pH 8,5.

41055 3 x 5 l

KIILTO KISU
IMPRÆGNERINGSVÆSKE
Imprægneringsmiddel til porøse sten og fuger på flisebelagte 
gulve. Let at påføre. Danner et usynligt og effektivt beskyttende lag 
på stengulve. Efterlader ikke en film og gør ikke overfladen glat. 
Tørrer hurtigt. Forbrug: 30-70 m² / liter. Produkt pH 5.

T7423.005 3 x 5 l

KIILTO SILK MATTA
GULVPOLISH, MAT
Mat, skridsikker polish til de fleste typer hårde gulve. Kan også 
benyttes til polering af ESD gulve (kun et lag). Let at fordele og 
giver god holdbarhed. Gør gulvet let at vedligeholde uden at gøre 
det glat. Har høj resistens overfor kemikalier, bl.a. hånddesinfek-
tion. Rækker til 80-120 m² / l. Produkt pH 8,5.

41035 3 x 5 l

KIILTO SILK SEMI
GULVPOLISH, LAV GLANS
Polish med lav glans til de fleste typer hårde gulve. Let at fordele 
og giver god holdbarhed. Gør gulvet let at vedligeholde uden at 
gøre det glat. Har høj resistens overfor kemikalier, bl.a. hånddes- 
infektion. Rækker til 80-120 m²/l. Produkt pH 8,5.

41045 3 x 5 l

GULVPOLISH 

KIILTO KISU BT
POREFYLDER
Porefylder til behandling af porøse overflade, f.eks. betongulve, 
mosaikbeton, naturlige stenmaterialer og linoleum. Kan også 
bruges til imprægnering af gamle og meget porøse linoleums-
gulve. Ikke egnet til tørpressede fliser. Kiilto Kisu BT er tildelt 
M1-klassificeringen. Forbrug: 25-50 m² / liter. Produkt pH 8.

T7079.005 3 x 5 l

Varenummer Salgsenhed
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KIILTO ODOR STOP
BIOLOGISK LUGTKONTROL
Fjerner permanent lugte, som skyldes organisk snavs. Kan 
bruges på f.eks. sanitære faciliteter, køleskabe og affaldscontai-
nere. Indeholder hele 5 forskellige bakteriesporer, der nedbryder 
årsagerne til lugte. Med behagelig duft. 750 ml er klar til brug.
1 l doseres 20 ml pr. 1 l vand og skal anvendes inden 14 dage.

41046 9 x 750 ml
41047 12 x 1 l

SPECIALPRODUKTER 

KIILTO EASYDES SPRAY
DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDDEL
Alkoholbaseret overfladedesinfektionsmiddel velegnet til alle 
alkoholbestandige materialer, herunder kontaktoverflader, appa-
rater, tastaturer og andet udstyr. Kræver efterskyl i forbindelse 
med fødevarehåndtering. Godkendt til fødevarevirksomheder.
Produkt pH 10.

8183 6 x 750 ml

KIILTO ROSTERIT
STÅLPLEJE
Spray til rengøring og beskyttelse af ståloverflader som f.eks. 
opvaskemaskiner, køleskabe, stålborde og elevatorer. Fjerner 
effektivt fingeraftryk og andre pletter. Ikke til overflader i kontakt 
med fødevarer. Ryst før brug. Produkt pH 7.

41031 6 x 400 ml

Varenummer Salgsenhed

KIILTO STAIN SPURT
PLETFJERNER
Effektiv pletfjerner til tekstiler. Især effektiv mod olie- og 
fedtpletter. Bruges ufortyndet direkte på pletten. Lad virke i 5 
min. Tør efter med fugtig klud eller blød børste. Skyl efter med 
vand. Klar til brug. Produkt pH 10,5.

T7527.935 6 x 750 ml

KIILTO JIFFY
TEKSTIL- OG TÆPPERENS
Fremragende til at fjerne pletter og til rengøring af tekstilover-
flader med en tæpperenser / spray extraction maskine. 
Produkt pH 10,5.

T7406.001 6 x 1 l
T7406.005 3 x 5 l

KIILTO PRESSTECH L SUPER
PLETFJERNER
Kraftig pletfjerner der effektivt fjerner rester fra lim, olie- og 
fedtpletter. Velegnet til glas, metal og de mest almindelige 
plastmaterialer. Ved overflader i kontakt med fødevarer skal der 
skylles grundigt efter med vand. Bruges ufortyndet.

41004 6 x 500 ml

KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG

PR
OF

ES
SI

ON
EL

 R
EN

GØ
RI

N
G

VASKEPLEJEMIDLER TIL GULV Varenummer Salgsenhed

KIILTO POLLYCARE
VASKEPLEJE
Til rengøring og pleje af alle gulvmaterialer, der kan behandles. 
Til manuel rengøring og vask med maskine. Renser, plejer og 
beskytter. Efterlader en halvblank overflade. Polymerbaseret. 
Produkt pH 7,5.

41089 3 x 5 l

4026 0036

KIILTO ILLUSIA 10
VASKEPLEJE
Til rengøring og pleje af alle hårde gulvoverflader. Mætter 
gulvet så det ikke tørrer ud. Til manuel rengøring og vask med 
maskine. Reparerer slid og gør rengøring lettere. Efterlader 
gulvet antistatisk. Sæbebaseret. Produkt pH 8.

41086 6 x 1 l
41087 3 x 5 l

4026 0036

DOSERINGSPUMPER

DOSERINGSPUMPER
Pumper til dosering af rengøringsmiddelkoncentrat. 
Pumperne passer til forskellige forpaknings- 
størrelser og giver forskellige ml-dosis per tryk.

P3006.001 1 ml / 1 l
47093 20 ml / 5 l, 10 l

1 x 1 stk.
1 x 10 stk.

Varenummer Dosering Salgsenhed
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TEKSTIL
VASK

Hver dag stilles der krav til renlighed og god hygiejne, også når det 
kommer til vask af eksempelvis frisk og velholdt sengelinned, bløde 
frottéhåndklæder samt pletfrie og glatte duge og servietter. Alt 
sammen noget der er med til at sende et signal om hvilken standard, 
man bliver budt velkommen med.

For at sikre at de mange forskelligartede tekstiler holder sig pæne i 
længere tid, tilbyder Kiilto et bredt udvalg af kvalitetsprodukter, som 
sikrer en korrekt behandling, og giver en hygiejnisk og skånsom vask.

KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG

Førstehåndsindtrykket 
er vigtigt, når nyvaskede 
tekstiler tages i brug. 
Duft, udseende, og følelsen 
mod huden sender klare 
signaler om en effektiv og 
hygiejnisk vask.

TEKSTILVASK

→
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Tekstilvask

FLYDENDE VASKEMIDLER 

SKYLLEMIDLER 

KIILTO GREEN TEXTILE
VASKEPULVER
Effektivt og koncentreret vaskepulver med farvebeskyttelse 
til vask af farvede tekstiler, rengøringstekstiler og mikrofiber. 
Uden farvestof, blegemiddel, parfume, konserveringsmidler og 
zeolitter. Produkt pH 10,5.

KIILTO SOFTENER
SKYLLEMIDDEL
Mildt parfumeret, koncentreret skyllemiddel til tekstil. Forkorter 
tørretiden og gør tøjet blødt, luftigt og lettere at stryge. Fjerner 
statisk elektricitet fra syntetiske fibre. Produkt pH 3.

63257 3 x 5 l

KIILTO SOFTENER NON-PERFUMED
SKYLLEMIDDEL
Uparfumeret, koncentreret skyllemiddel til tekstil. Forkorter 
tørretiden og gør tøjet blødt, luftigt og lettere at stryge. Specielt 
udviklet til personer med sensitiv hud. Uden parfume, farve og 
konserveringsmiddel. Produkt pH 3.

63256 3 x 5 l

4093 0017

63263 1 x 8 kg

VASKEPULVER 

KIILTO GREEN LIQUID TEXTILE
FLYDENDE VASKEMIDDEL
Effektivt vaskemiddel med farvebeskyttelse til vask af farvet tøj, 
tekstiler, mikrofibre og mopper. Kan også anvendes til hvide 
tekstiler. Uden farvestof, blegemiddel, parfume og konservering. 
Produkt pH 9,5.

63264 3 x 5 l

4093 0017

KIILTO CARE LIQUID TEXTILE
FLYDENDE VASKEMIDDEL
Blid tekstilvask med mild duft til farvet tøj. Især velegnet til sarte 
tekstiler som silke, uld og babytøj. Kan også anvendes til hånd-
vask. Indeholder ikke blegemiddel. Produkt pH 9,5.

63267 3 x 5 l

KIILTO OXY WASH
BOOSTER
Vaskepulver booster til vask af farvede og hvide tekstiler, der kræver 
ekstra høj hygiejne. Velegnet til uld, mikrofibre og relekterende stof. 
Neutraliserer uønsket lugt. Kan også anvendes til vanskelig plet-
fjerning. Effektiv selv ved lave temperaturer og ved iblødsætning. 
Produkt pH 8,5.

65117 3 x 1,8 kg

SPECIALPRODUKTER 

Varenummer Salgsenhed

Varenummer Salgsenhed

Varenummer Salgsenhed

Varenummer Salgsenhed

KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG

Alle flydende vaske- og skyllemidler er fremstillet af plantebaserede råvarer.

Tekstilvask

KIILTO BIOCOLOR TEXTILE
VASKEPULVER
Til alle typer farvede tekstiler. Giver optimale vaskeresultater og 
bevarer farverne. Fremragende til vask af mikrofibertekstiler. 
Med mild duft. Indeholder ikke farvestoffer, konserveringsmidler, 
optiske hvidt, zeolit eller blegemiddel. Fosfatfri. Produkt pH 10,5.

63259 1 x 8 kg

KIILTO ULTRA TEXTILE
VASKEPULVER
Specielt dviklet til krævende vasketøj. Fjerner effektivt snavs og 
pletter ved alle temperaturer. Blegemidlet aktiveres ved 60°C. 
Også velegnet til vask af mikrofibertekstiler. Zeolit- og fosfatfri. 
Uden parfume. Produkt pH 10,5.

63261 1 x 8 kg

4093 0017



KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG

←  Kiilto har mange 
års erfaring med de 
specifikke behov 
gældende for en 
professionel 
hospitalshygiejne 



INSTRUMENT 
GENBEHANDLING

KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG

Rent udstyr er en selvfølge, når patienter kommer i kontakt med 
sundhedsvæsenet. En ekstrem høj hygiejnestandard er afgørende, og 
oplever patienten selv den mindste fejl eller mangel, kan det skade 
vedkommendes opfattelse af hele forløbet. Og patientens tillid kan 
være svær at genvinde. I værste tilfælde kan det bringe sundheden i 
fare for både patienten og det sundhedsfaglige personale.
 
En væsentlig del af hygiejnen ligger i valget af de rengøringsmidler, 
der anvendes i de forskellige processer. Udover, at der sættes 
krav til produkternes effektivitet, er også deres miljøpåvirkning 
en yderst vigtig faktor. Kiilto har mange års erfaring med at levere 
effektive produkter, der sikrer det højeste niveau, når det kommer til 
vedligeholdelse af udstyr inden for sundhedsområdet. 
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KIILTO PRO / PRODUKTKATALOG
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Instrument genbehandling
MASKINEL RENGØRING 

KIILTO ALU DEKO
MASKINVASKEMIDDEL
Flydende vaskemiddel til brug i instrumentvaskemaskiner og 
bækkenvaskere. Velegnet til sarte materialer som aluminium og 
plastik. Ikke skummende. Produkt pH 13.

80387 3 x 5 l

KIILTO ERISAN OXY+
DESINFEKTION
Effektivt og alsidigt desinfektionsprodukt baseret på hydrogen-
peroxid og pereddikesyre. Til desinfektion af kritiske overflader, 
medicinsk udstyr, instrumenter, pletter fra kropsvæsker og 
tekstiler. Portionsbreve med granuleret pulver, der aktiveres i 
vand. Anvendes manuelt eller i ultralydsrenser. Produkt pH 7,5. 

8116 1 x 50 x 50 g

KIILTO ERINOX
RENGØRINGSMIDDEL
Lavtskummende rengøringsmiddel til manuel rengøring af instru-
menter og udstyr samt til anvendelse i ultralydsbade. Velegnet 
til sarte og følsomme instrumenter, endoskoper, skrøbeligt glas, 
laboratorieudstyr samt dentale instrumenter. Produkt pH 10.

8113 6 x 1 l

MANUEL DESINFEKTION 

MANUEL RENGØRING 

0537

8114 3 x 5 l

KIILTO INNOVA 100
MASKINVASKEMIDDEL
Effektivt flydende vaskemiddel med høj materialekompabilitet 
til brug i instrumentvaskemaskiner. Udviklet til krævende gen- 
behandlingsopgaver af instrumenter og udstyr fremstillet af 
forskellige materialer. Ikke skummende. Produkt pH 12,5.

8229 3 x 5 l
8235 *) 3 x 5 l

KIILTO DEKO
MASKINVASKEMIDDEL
Alkalisk flydende vaskemiddel til brug i instrumentvaskemaskiner. 
Velegnet til glas, plastik og laboratorieudstyr (ikke aluminium). 
Også velegnet til områder med hårdt vand. Ikke skummende. 
Produkt pH 13,5.

8143 3 x 5 l

Varenummer Salgsenhed

Varenummer Salgsenhed

Varenummer Salgsenhed

KIILTO ERIZYME
MASKINVASKEMIDDEL
Enzymbaseret flydende vaskemiddel til brug i instrumentvaske-
maskiner og ultralydsrensere. Velegnet til følsomme materialer 
som aluminium og dentale instrumenter. Lavtskummende. Kan 
også anvendes manuelt. Produkt pH 7,5.

8137 3 x 5 l

KIILTO HYDRAGEL
FORBEHANDLING
Forbehandlingsmiddel til kontaminerede instrumenter, der 
ikke rengøres umiddelbart efter brug. Forhindrer at snavs 
tørrer ind og hæmmer vækst af mikroorganismer. Klar til brug.  
Produkt pH 9.

8222 6 x 750 ml

KIILTO STEEL
SPECIALRENGØRING
Syreholdigt specialrengøringsmiddel til rengøring af instru-
mentvaskemaskiner og instrumenter. Fjerner kalkaflejringer 
og rustpletter samt lysner metaloverflader. Kan også anvendes 
manuelt. Produkt pH 1,5.

8224 6 x 1 l

SPECIALPRODUKTER Varenummer Salgsenhed

KIILTO ERISAN DES
DESINFEKTION
Desinfektionsmiddel med rengørende effekt. Til desinfektion af 
kritiske overflader, medicinsk udstyr, instrumenter og pletter fra 
kropsvæsker. Anvendes manuelt eller i ultralydsrenser. 
Produkt pH 11.

8126 12 x 500 ml

0537

8127 3 x 3 l

*) Passer til Miele/Steelco maskiner
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Susanne Schmidt

Area Manager

Mobil: +45 6161 0389
susanne.schmidt@kiilto.com

Jylland og Fyn

Rikke Larsen

Key Account Manager

Mobil: +45 4033 8969
rikke.larsen@kiilto.com

DK

Offentlig sektor / Sundhedssektor:

KIILTO SUPPORTTEAM  

Helle Bilsted

Marketing Manager

Dir: +45 6371 0963
helle.bilsted@kiilto.com

Ninette Jensen

Sales & Marketing Manager

Mobil: +45 2146 4406
ninette.jensen@kiilto.com

Salg / Marketing:

Christina L. Madsen

Project Manager

Dir: +45 6371 0928
christina.madsen@kiilto.com

Christian Winther

Area Manager

Mobil: +45 6122 4125
christian.winther@kiilto.com

Sjælland og Fyn

Klavs Brixler

Key Account Manager

Mobil: +45 4037 3107
klavs.brixler@kiilto.com

Jylland

Industri:

Tina Hansen

Sales Coordinator

Dir: +45 6371 0929
tina.hansen@kiilto.com

Solvej Bukkehave

Sales Coordinator

Dir: +45 6371 0933
solvej.bukkehave@kiilto.com

Susanne Pedersen

Sales Coordinator

Dir: +45 6371 0922
susanne.pedersen@kiilto.com

Salgssupport:

Nicoline Østerkjerhuus

Marketing Assistant

Dir: +45 6371 0966
nicoline.osterkjerhuus@kiilto.com

Helle Hartmann Frandsen

Key Account Manager

Mobil: +45 2026 7391

 
DK

Rengøring:

helle.hartmann.frandsen@kiilto.com
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