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MOSAIIKKIBETONIPORTAIDEN HOITO-OHJE 
 
 

TYÖOHJEET 

Peruskäsiteltävän pinnan tulee olla huokoinen, puhdas ja kuiva. Pintalämpötilan tulisi olla vähintään +13 °C. 

Mikäli pinta on liian tiivis tai likainen, peruskäsittelyaine ei imeydy ja kuivuttuaan irtoaa. Mosaiikkibetoni-

pintaiset HB-Portaat käsitellään aina kertaalleen tehtaalla Kiilto Pro Kisu BT -peruskäsittelyaineella. 

 

Levitä Kiilto Pro Kisu BT -peruskäsittelyainetta tai muuta vastaavaa peruskäsittelyainetta pinnalle reilu 

kerros esim. lattiakuivaimella. Imeytä peruskäsittelyaine tasaisesti pintaan ja vedä ylimääräinen aine pois. 

Käsittelyainetta ei saa käyttää liikaa, vaan sen on tarkoitus täyttää mosaiikkibetonin huokoset. Käsittelyllä 

estetään lian tunkeutuminen mosaiikkibetoniin, jolloin sen puhtaanapito helpottuu.  

 

Valmiit, peruskäsitellyt mosaiikkibetonipinnat on rakennustöiden ajaksi suojattava hyvin. Suojamateriaalin 

tulee kestää kulutusta ja kosteutta, eikä se saa kostuessaan värjätä portaita. Hyvä suojamateriaali on ns. 

maitopurkkipahvi. Suojamateriaalina EI SAA käyttää aaltopahvia tai kovalevyä. 

 

Käyttöönottosiivous 

Pinnat pestään huolellisesti pölystä ja liasta sekä levitetään toinen kerros Kiilto Pro Kisu BT -peruskäsittely-

ainetta. Kuivuttuaan pinta kannattaa vahata, jolloin vaha muodostaa suojaavan kulutuspinnan mosaiikille. 

Vahaa pinta esim. Kiilto Pro Silk Gloss -vahalla tai vastaavalla lattiavahalla 1-2 kertaan kulutuksen mukaan. 

Haluttaessa voit käyttää myös himmeää tai mattaa vahaa. Vahojen yhteensopivuuden Kiilto Pro Kisu BT:n 

kanssa voi varmistaa aineen valmistajalta: KiiltoClean Oy, p. 020 771 0100, asiakaspalvelu@kiilto.com. 

 

Liukuestelistalliset askellankut 
Käsiteltäessä liukuestelistallisia askellankkuja, liukuestelistat on suojattava esim. teippaamalla ne ennen 

käsittelyaineen levittämistä pinnoille. Liukuestelistan päälle levitetty käsittelyaine vähentää listan kitka-

ominaisuuksia. 

 

Ylläpitosiivous 

Pysyäkseen puhtaana mosaiikkibetoni vaatii säännöllisen ylläpitosiivouksen. Peruskäsitellyn pinnan ylläpito-

siivouksessa käytetään esim. Kiilto Pro Vieno -yleispuhdistusainetta ja Kiilto Pro Illusia 10 -puhdistus- ja 

hoitoainetta. 

 

 

PERUSSIIVOUS 

Tummunut ja pinttynyt lika vaatii perussiivouksen. Vahatun portaan perussiivous kannattaa tehdä kulutuk-

sesta riippuen 1-2 kertaa vuodessa. 

 

Työohje perussiivoukseen 

• pese pinta Kiilto Pro Base Total -vahanpoistoaineliuoksella 

• poista likavesi vesi-imurilla 

• huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä ja imuroi vesi pois 

• anna kuivua noin 4 tuntia, jonka jälkeen tarvittaessa käsittele kuiva pinta Kiilto Pro Kisu BT:llä kuten 

uusi pinta 

• vahaa pinta käyttäen esim. Kiilto Pro Silk Gloss -vahaa tai vastaavaa lattiavahaa, jota levitetään 1–2 

ohutta kerrosta puhtaalle ja kuivalle pinnalle 

 



  27.10.2021 
 

 

TÄRKEÄÄ! 
Mikäli mosaiikkibetonipinnoissa käytetään pelkkää peruskäsittelyainetta, pinnat on puhdistettava huolelli-

sesti ja uusintakäsiteltävä kulutuksesta riippuen 2–4 kertaa vuodessa. Riittävän usein tehty uudelleenkäsit-

tely vahvistaa mosaiikkibetonin kulutuksenkesto-ominaisuuksia. On erittäin tärkeää, että pinnassa on 

jatkuvasti joka kohdassa käsittelyainetta. Käsiteltäessä mosaiikkibetonia on varmistettava, että peruskäsit-

telyainetta ei levitetä likaiselle pinnalle. Ainetta saattaa tällöin jäädä mosaiikkibetonin pintaan tahmeaksi, 

likaa kerääväksi kerrokseksi. 

 
 
Kiilto Pro Kisu BT 
Mosaiikkibetonin peruskäsittelyaine, KiiltoClean Oy p. 020 771 0100 tai asiakaspalvelu@kiilto.com 

• työaikaiseen ja käytön aikaiseen suojakäsittelyyn 

• polymeeripohjainen peruskäsittelyaine 

• hajuton, muodostaa hyvän pohjan pintavahaukselle 

• menekki 1. käsittelykerralla n. 4 L /100 m2 

 
Kiilto Kisu BT -peruskäsittelyainetta ei ole yleensä tarvetta poistaa. Mikäli vanhasta pinnasta on tarvetta 

poistaa peruskäsittelyaineet kokonaan, se voidaan tehdä seoksella:  

• 25 % Kiilto Pro Base Total, 25 % Kiilto Pro Linoli ja 50 % vettä 

 

Peruskäsittelyaineella käsiteltyjen mosaiikkibetonien pintavahaukseen soveltuvat esimerkiksi: 

• Kiilto Pro Silk-vahat eri kiiltoasteilla, KiiltoClean Oy 

 

 

TAHROJEN POISTO 
Pintoihin mahdollisesti tulleiden tahrojen poistoon voi käyttää esimerkiksi Kiilto Pro Presstech L Super -

tahranpoistoainetta. Ainetta tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Sopiva tahranpoistoaine riippuu 

tahran laadusta. Lisätietoja KiiltoClean Oy p. 020 771 0100 tai asiakaspalvelu@kiilto.com. 
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