
NATURA 
FREMTIDENS VALG



RESPEKT FOR 
MILJØ OG KLIMA
— Kiilto Pro Natura

Kiilto Pro Natura er en serie af produkter fremstillet af plantebaserede 
råmaterialer. Produkterne er 100% bionedbrydelige og har en naturlig 
cyklus uden unødvendig belastning på miljøet. 

Under udviklingen af Natura-mærkede produkter er hele livscyklussen 
taget i betragtning. Livscyklussen fra råmateriale til produktion, anvendelse, 
bortskaffelse og genbrug er bæredygtig. De høje krav stilles ikke kun til 
miljøvenlighed, men også til holdbarhed og kvalitet.

RÅMATERIALE:
Bæredygtig produktion af  

råmaterialer har en enorm 
indvirkning på klimaet.

FORBRUG: 
Bæredygtigt forbrug mindsker 

klimapåvirkningen.

CIRKULÆR ØKONOMI: 
Hele ideen med Kiilto Natura er 
baseret på cirkulær økonomi.



BÆREDYGTIG EMBALLAGE
Al emballage i Natura-serien kan genbruges. Alle Kiilto 
Pro Natura produkter i 750 ml og 1 liters størrelser kom-
mer i flasker, der er lavet af 100% genbrugsplast. 
 
Målet er hele tiden at øge brugen af genanvendt plast. 
Dette er vigtigt, da emballagematerialer har stor ind-
flydelse på et produkts CO2-aftryk. Emballage lavet af 
genbrugsplast kan have op til 50% mindre CO2-aftryk 
sammenlignet med ny produceret emballage. 
 

EN KONSTANT VOKSENDE PRODUKTLINJE 

Kiilto ønsker at være førende inden for miljøspørgsmål. 
Vores udviklingsafdeling udvikler og tester løbende nye 
produktformler, der er lavet af fuldt  
fornybare råmaterialer.

HVAD ER KIILTO PRO NATURA? 
De faktorer, der har størst indvirkning på miljøet, er råvarer, 
forbrug og cirkulær økonomi. Med Kiilto Pro Natura har vi 
positiv effekt på dem alle. Natura-serien er en produktlinje 
til professionelle fremstillet af plantebaserede materialer. 
De anvendte råmaterialer i Natura-serien er fra vedvarende 
kilder og 100% biologisk nedbrydeligt. 
 
BÆREDYGTIG RENGØRING 
Høje krav stilles ikke kun til miljøvenlighed, men også til 
holdbarhed og kvalitet. Alle Natura produkterne er så vidt 
muligt Svanemærket - et mærke der har stærke kriterier 
for brugersikkerhed. Det er din indikation for brugervenlige, 
miljøsikre og effektive produkter.

HVAD KAN VI 
GØRE FOR MILJØET?

Sørg for, at alle råvarer, der anvendes i 
produktet, produceres på en  

bæredygtig måde. Kiilto kræver af 
alle råvareleverandørerne, at de har 

forpligtet sig til en bæredygtig 
råvareproduktion. 

 
 
 
 
 

Korrekt dosering har en enorm 
indvirkning på klimaet, så følg altid 

doseringsinstruktionerne. 
 
 
 
 
 

Genbrug alt, hvad der er muligt at 
sætte tilbage i den cirkulære  

økonomicyklus.

NÅR DU VÆLGER 
NATURA FÅR DU

Produkter med minimal 
miljøpåvirkning  

Milde produkter  
uden parfume

 
Holdbare produkter af høj kvalitet 

der minimere ressourcer i et økonomisk 
og miljømæssigt perspektiv 

En garanti for, at hele produktets  
livscyklus er bæredygtig



Varenummer:
Salgsenhed:

63040 / 63041
6 x 1 liter / 3 x 5 liter

Varenummer:
Salgsenhed:

410462
6 x 750 ml

KIILTO PRO SUPERQUICK SPURT
UNIVERSALRENGØRING

KIILTO PRO FORTE
UNIVERSALRENGØRING

KIILTO PRO WINDOW &  
WINDOW SPURT

GLASRENS

KIILTO PRO SANITOP
SANITETSRENS

KIILTO PRO BIODISH
HÅNDOPVASK

Varenummer:
Salgsenhed:

Varenummer:
Salgsenhed:

Varenummer:
Salgsenhed:

411252 / T7005.005
6 x 750 ml / 3 x 5 liter

63102
6 x 1 liter 

41128 / 41129
6 x 1 liter / 3 x 5 liter

KIILTO PRO VIENO UPARFUMERET
UNIVERSALRENGØRING

Varenummer: 
Salgsenhed:

41080 / 41081
6 x 1 liter / 3 x 5 liter

I Kiilto gør vi alt, hvad vi 
kan, for at imødekomme 
vores kunders ønske om 

hele tiden at mindske vores 
miljøpåvirkning mest muligt. 

Vi har et team på 57 top- 
specialister, som konstant 
søger nye måder at udvikle 

vores produkter på, så 
endnu flere kan blive en del 
af Kiilto Pro Natura serien. 

63130
6 x  500 ml

KIILTO PRO OFF-CALC 
AFKALKER

Varenummer:
Salgsenhed:

Effektiv rengøring af køkkenudstyr, 
overflader og gulve i køkkener. 
Velegnet til gryder, kombiovne, 
komfurer, emhætter og aluminiums- 
service. Kan også anvendes i gulv- 
vaskemaskiner. Uden farve og 
parfume. Svanemærket.  
Produkt pH 10.

Skånsomt middel til håndopvask. 
Fjerner effektivt fedtaflejringer. 
Produktet er moderat skummende, 
hvilket gør det nemt at skylle 
tallerkner m.m. rene. Dermatologisk 
testet. Svanemærket. Produkt pH 4.

Til manuel eller maskinel  
vedligeholdelsesrengøring af hårde 
overflader. Uden farve og parfume. 
Lavtskummende. Svanemærket. 
Produkt pH 10,5.

Til daglig rengøring af alle vand- 
afvisende overflader, inkl. stål, i 
køkkener, kantiner mm. Fjerner 
effektivt fedtpletter, f.eks. finger- 
aftryk. Overflader i kontakt med 
fødevarer skal efter rengøring 
tørres af med en klud fugtet 
med rent vand. Klar til brug. 
Svanemærket. Produkt pH 10.

Til fjernelse af snavs og aflejringer 
i sanitære faciliteter og vådrum. 
Regelmæssig brug nedsætter  
aflejringsdannelse. Ingen 
neutralisering påkrævet. Uden farve 
og parfume. Svanemærket. 
Produkt pH 3,0.

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

Til afkalkning af mindre 
husholdningsapparater som 
kaffemaskine, elkedel, almindelige 
opvaskemaskiner og vaskemaskiner. 
Baseret på citronsyre. Uden farve og 
parfume. Produkt pH 1,5.



KIILTO PRO NATURA 
- i korte træk 

Kiilto Pro Natura er en serie rengøringsprodukter 
af høj kvalitet, fremstillet af plantebaserede 
råvarer og flasker af genanvendt plast.

Produkterne garanterer et fremragende og 
professionelt rengøringsresultat og tager samtidig 
hensyn til mennesker og miljø.

Natura produkterne er: 
 
• Fremstillet af plantebaserede råvarer og består  
 af ikke-spiseligt plantemateriale fra sukkerroer,  
 sukkerrør, majs og kokos. 
  
• 100% bionedbrydelige. 
 
• Flaskerne er fremstillet af 100% genanvendt 
 plast fra PCR.

•  Svanemærket (så vidt det er muligt)
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Denne brochure er trykt på 100% genbrugspapir, er FSC mærket og har EUs miljøblomst. 


