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Въведение
Вашата сигурност.

След ограниченията във връзка с коронавируса сте изправени пред предизвика-
телството отново да дефинирате хигиенните мерки във Вашия хотел. Предизвика-
телството, пред което сте изправени, е да осъзнаете опасността от възможността 
за предаване на инфекцията и да минимизирате риска чрез целенасочени мерки 
за дезинфекция. 
Това ръководство за предпазване от коронавирус дава насоки и показва какво 
трябва да се вземе под внимание: Получавате сигурност да вършите работата си 
добре. Мерките са лесни за изпълнение: Не е необходима сложна програма за 
обучение, продуктите, ефективни срещу коронавирус са достатъчни.
Всяко средство за почистване и дезинфекция, споменато в това ръководство за 
предпазване от коронавирус, е изпитано съгласно EN 14476.
С помощта на това Ръководство за предпазване от коронавирус и контролните 
списъци, които то съдържа, можете систематично да анализирате Вашия хотел  
и да осигурите защита във всяка зона. Hagleitner Ви предоставя пакет с избра-
ни продукти, така че Вашите служители да имат възможност да прилагат хиги-
енните мерки лесно и безопасно. Защото само това, което е лесноизпълнимо, 
се възприема в практиката и се увенчава с успех. Нашият 50-годишен опит в 
хигиената ще Ви даде увереността, че си сътрудничите с компетентен партньор. 

Преоткрийте своя хотел - през погледа на специалистите в областта на хигиената.
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Дезинфекция
Въведение

Дезинфекция
Аксесоари

Предназначение на Ръководството за предпазване от коронавирус 

Системно обхождайте хотела с Вашето Ръководство за предпазване от коронавирус. Огледайте всяка зона 
поотделно. Целта е да установите какви са Вашите потребности: Къде е необходим почистващ препарат? Къде той 
ще замени традиционния почистващ препарат, използван досега? Къде трябва да има дозатор с дезинфектант?

Съпътстващи мерки
Hagleitner също така подкрепя Вас и Вашите служители с графични изделия за дезинфекция и измиване за борба с 
COVID-19. Това означава, че нищо не пречи на правилното прилагане на хигиенните мерки.
Вие защитавате Вашия хотел по най-добрия възможен начин срещу коронавирус.
И Вашият ангажимент може да се види: Hagleitner предлага поставки, табели за окачване и ленти за ограждане, 
които показват: Тук “преди малко е направена дезинфекция”.
За повече информация потърсете Вашия консултант по хигиена от Hagleitner.
Посетете и уебсайта на Hagleitner. Там ще научите повече за кампанията STOP COVID-19.

Знакът за качество удостоверява споделената отговорност

Ние от Hagleitner гарантираме пълната ефективност на нашите продукти за дезинфекция.
Всички продукти за дезинфекция са изброени от ÖGHMP / VAH. Знакът за качество на Hagleitner за Вас като наш 
партньор, подчертава отговорността и показва както на гостите, така и на властите, че заедно допринасяме за 
поддържане на здравето на Вашите гости и Вашите служители. 

Визуална илюстрация на необходимостта от действие 

Диаграмите също илюстрират Вашите нужди. Розовото означава: Тук трябва редовно да се извършва дезинфекция.

Структура на Ръководството за предпазване от коронавирус  

Ръководство за предпазване от коронавирус се отнася за 14 основни зони: Входна зона, санитарно помещение, 
помещение за гости, баня за гости, кухня, ресторант, детски кът, конферентна зала, фитнес зона, уелнес зона, 
перално помещение, помещение за кофи и метли, помещение за служителите, вход към подземния паркинг. 
Обхванати са и частични зони: например, входната зона може да включва рецепцията, стълбището, магазина и 
офиса.

Контролен списък  

Контролният списък показва къде са необходими хигиенни мерки. Той Ви дава ориентация и изяснява как можете да 
постигнете максимална защита.

Приложение 

Оставете последната страница от Вашето Ръководство за предпазване от коронавирус разгъната: В допълнение 
към инструкциите за приложение, прегледът на продукта съдържа и баркодове. По този начин ще достигнете 
директно до страницата за поръчка на съответния продукт. За целта инсталирайте безплатното приложение 
Hagleitner scanME на вашия смартфон и сканирайте съответния баркод.

doorHANGER COVID
Табелка за врата

toiletSLEEVE COVID
Лента за седалка на 
тоалетна чиния

XIBU disinfectDISPLAY COVID
Указателна табелка за поставяне 
върху XIBU senseDISINFECT

bedDISPLAY COVID
Табелка за легло 
и пране

XIBU LABEL COVID
Указателна табелка XIBU CROWN

tableDISPLAY COVID
Табелка за маса

XIBU XL disinfectDISPLAY COVID
Указателна табелка за поставяне 
върху XIBU XL senseFLUID
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Дезинфекция
Входната зона

Входна зона | Рецепция| Стълбище| Магазин | Офис

Контролен списък за дезинфекция

Дезинфекция
Санитарното помещение

Място за измиване| Писоар | Тоалетна

Контролен списък за дезинфекция

Какво? Къде? С какво?

Ръце Във входната зона
Бара
Пред санитарните помещения
Пред магазина
Като малки контейнери за 
продажба

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Парапети
Бутон за асансьор
Превключвател
Клавиатура и мишка
Телефони
Четящо устройство за карти
и др.

hygienicPLUS

Инвентар Столове
Маси
Повърхности на рецепцията
Бар
и др.

hygienicPLUS

Какво? Къде? С какво?

Ръце (измиване с дезинфектант) Край мивката septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Ръце (дезинфекция) Пред санитарните помещения septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Седалка на тоалетна чиния Тоалетна wcDISINFECT

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Парапети
Измиване
Дозатор
Дръжка на четка за тоалетна
и др.

hygienicPLUS

Инвентар Седалка на тоалетна чиния
Смесителни батерии
Мивка
Умивалник
и др.

hygienicDES AC (пяна)

Подове Санитарна зона hygienicDES AC 

4 5



Дезинфекция
Банята за гости

Душ| Мивка | Тоалетна | Вана | Най-късно при заминаване

Контролен списък за дезинфекция

Дезинфекция
Помещението за гости

Контролен списък за дезинфекция

Какво? Къде? С какво?

Инвентар Столове
Маси
Нощни шкафчета
и др.

hygienicPLUS
hygienic3000

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Превключвател
Дистанционно управление
Телефон
и др.

hygienicPLUS 
hygienic3000

Твърди подови настилки Цялата стая hygienic3000

Пране Спално бельо
Калъфки за възглавници
и др.

havon DES 60

Пране Декоративни възглавници
Завивки
и др.

havon DES 40

Какво? Къде? С какво?

Инвентар Тоалетна седалка
Измиване
Смесителни батерии
Мивка
Душ
и др.

hygienicDES AC (пяна)

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Превключвател
Сешоар
и др.

hygienicPLUS

Поставка за четки за зъби Стъкло многократна употреба hygienicDES CAPS

Твърди подови настилки Цялата баня hygienicDES AC

Пране Кърпи
Халати за баня
и др.

havon DES 60

Стая | Вход баня | Инвентар | Най-късно при отпътуване
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Дезинфекция
Ресторантът

Ресторант | Бар | Кафене

Контролен списък за дезинфекция

Дезинфекция
Кухнята

Кухня | Място за измиване | Почистване на прибори

Контролен списък за дезинфекция

Какво? Къде? С какво?

Ръце (измиване) Място за измиване на ръцете septDES FOAM
septDES FOAMSOAP
Всички сапуни на Hagleitner

Ръце (дезинфекция) Място за измиване на ръцете
Преход от нечиста към чиста зона

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Инвентар 
(почистване и дезинфекция)

Всички повърхности hygienicDES PERFECT

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки
Малки прибори
и др.

hygienicDES FORTE

Чаши и съдове (механично) Съдомиялна машина ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Чаши и съдове (ръчно) Умивалник за ръце hygienicDES CAPS

Умивалник hygienicDES AC (пяна)

Мръсни съдове Всички повърхности hygienicDES AC (пяна)

Какво? Къде? С какво?

Ръце Във входната зона
Пред санитарните помещения

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Парапети
Ламинирани менюта
и др.

hygienicPLUS

Инвентар Столове
Маси
Бар
и др.

hygienicPLUS

Бар зона Повърхности hygienic3000

Повърхности от неръждаема 
стомана

Бар зона
Бар

hygienicDES FORTE

Чаши (механично) Съдомиялна машина ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Чаши (ръчно) Умивалник за ръце hygienicDES CAPS

Умивалник hygienicPLUS

Пране Покривки за маса
Салфетки от плат
и др.

havon DES 60
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Дезинфекция
Детският кът

Дезинфекция
Конферентната зала

Зона за игра | Играчки | Текстил (завивки, меки играчки,..) Конферентна/ заседателна зала

Контролен списък за дезинфекция Контролен списък за дезинфекция

Какво? Къде? С какво?

Ръцете на персонала Във входната зона septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Инвентар Масичка за игра
Столове
и др.

hygienicPLUS

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Парапети
и др.

hygienicPLUS

Играчки В помещението hygienicDES FORTE

Играчки (от пластмаса) Миялна машина ecosol DES TABS

Тъкани Перална машина havon DES 40

Подове Твърди подови настилки hygienic3000

Какво? Къде? С какво?

Ръце (дезинфекция) Във входната зона
При преминаване от зоната на 
конферентната зала към хотела

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ръце (измиване с дезинфектант) Място за измиване в офиса septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Парапети
Кафе-машина
Автомат за напитки
Писалки
Дистанционно управление
и др.

hygienicPLUS

Инвентар Столове
Маси
и др.

hygienicPLUS
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Дезинфекция
Фитнес зоната

Дезинфекция
Уелнес зоната

Съблекални | помещения с душове | оборудване | стая за скуош | боулинг писта Съблекални | Душове | Сауна | Джакузи | Басейн | Солариум

Контролен списък за дезинфекция Контролен списък за дезинфекция

Какво? Къде? С какво?

Ръце Във входната зона
Пред санитарните помещения

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Инвентар Маси
Пейки
Шкаф
и др.

hygienic3000

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Парапети
Сешоар
Превключвател
и др.

hygienicPLUS

Фитнес уреди Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете и с кожата

hygienicPLUS

Килимчета и аксесоари за йога Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете и с кожата

hygienicPLUS
hygienic3000

Помещения с душове Плочки
Стени и под
Смесителни батерии 
Мивка

hygienicDES AC

Подове Цялата зона hygienic3000

Какво? Къде? С какво?

Ръце (дезинфекция) Във входната зона
Пред санитарните помещения

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ръце (измиване с дезинфектант) При мястото за измиване на 
ръцете

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Парапети
и др.

hygienicPLUS

Инвентар Шезлонги
Маси
Шкаф
и др.

hygienic3000

Душове Плочки
Стени и под
Смесителни батерии
Мивка

hygienicDES AC (пппп)

Плочки Подове hygienicDES AC

Солариум Повърхности hygienicPLUS

Парна баня, сауна, 
инфрачервена сауна и др.

Повърхности на седалките (също 
дървени)
Подове
Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

hygienic3000

Пране Кърпи havon DES 604 512 13



Дезинфекция
Пералното помещение

Контролен списък за дезинфекция

Дезинфекция
Помещение за съхранение на почистващи средства

Помещение за съхранение на почистващи средства | Количка за почистване   
Място за измиване
Контролен списък за дезинфекция

Какво? Къде? С какво?

Ръце (дезинфекция) Във входната зона
При пералните

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ръце (измиване с дезинфектант) При мястото за измиване на 
ръцете

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Инвентар Люк на пералнята
Колички и кошове за пране
и др.

hygienicPLUS

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Парапети
и др.

hygienicPLUS

Пране Перална машина 
(автоматично дозиране) 

havon PROFESSIONAL DISINFECT 
40
havon PROFESSIONAL DISINFECT 
60

Пране Перална машина 
(Ръчно дозиране) 

havon DES 40
havon DES 60

Какво? Къде? С какво?

Ръце (дезинфекция) При  количката за почистване
При мястото за измиване на 
ръцете

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ръце (измиване с дезинфектант) При мястото за измиване на 
ръцете

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Кофа за почистване hygienicPLUS

Пране Почистващи калъфи
Почистващи кърпи
Лично облекло

havonDES 60

Перални | Пране | Място за измиване
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Помещение за служителите | Товарен вход

Контролен списък за дезинфекция

Дезинфекция
Входът към подземния паркинг /складовото 
помещение

Контролен списък за дезинфекция

Какво? Къде? С какво?

Ръце (дезинфекция) Във входната зона
Пред товарния вход

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ръце (измиване с дезинфектант) При мястото за измиване на 
ръцете

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Инвентар Столове 
Маси
Кафе-машина 
Автомат за напитки
и др.

hygienicPLUS

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Парапети
Дръжка на микровълнова печка
Хладилник
и др.

hygienicPLUS

Кухненски шкаф Повърхности
Умивалник 
и др.

hygienicPLUS

Съдове Миялна машина ecosol DES TABS
Пране Кърпи за съдове  havonDES 60

Какво? Къде? С какво?

Ръце Край входовете septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Повърхности, които влизат в 
контакт с ръцете

Дръжки на врати
Парапети
Бутони на асансьора
Паркинг автомат 
и др.

hygienicPLUS

Артикули под наем Обувки
Спортна екипировка
Каска за велосипедисти 
Костюми за рафтинг и гмуркане
Оборудване за катерене
и др.

hygienic3000 като вана за 
потапяне
hygienicPLUS за напръскване

Вход от подземен паркинг | Асансьор | Място за съхранение на спортна екипировка 
| Магазин за екипировка под наем

Дезинфекция
Помещението за служителите
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Дезинфекция срещу коронавируси (SARS-CoV-2)
Преглед на продукт

septLIQUID SENSITIVE* septLIQUID PLUS*
Арт. № 4110705804
6 x 700 мл 
 
Готов за употреба алкохолен разтвор за хигиенна 
и хирургична дезинфекция на ръцете.

• ограничена противовирусна дезинфекция на ръцете съгл. EN 

14476
• особено подходящ за чувствителна и суха кожа, дерматологично 

одобрен
• действа срещу коронавирус след 30 секунди
• токсикологичната безопасност е потвърдена за деца над 3 години 
• съдържа 631 гр/кг пропан-2-ол

Арт. № 4110704603
6 x 700 мл
 
Готов за употреба алкохолен разтвор за хигиенична и хирургическа 
дезинфекция на ръцете.

• противовирусна дезинфекция на ръцете съгл. EN 14476
• ефективен и срещу норовируси до 15 секунди
• много добра поносимост към кожата, дерматологично одобрен
• не съдържа активни съставки с дългосрочен кумулативен ефект
• съдържа 800 гр/кг етанол

septDES GEL*
Арт. № 4110708639
5 x 1000 мл

Готов за употреба алкохолен гел за хигиенична и хирургическа дезинфекция на ръцете.

• вируцидна дезинфекция на ръце съгл. EN 14476

• ефективен и срещу норовируси до 15 секунди

• много добра поносимост към кожата, дерматологично одобрен

• токсикологичната безопасност е потвърдена за деца над 3 години

septDES FOAM*
Арт. № 4110708703 
6 x 600 мл

Пяна без съдържание на алкохол за измиване и / или дезинфекция 
на ръцете.

• ограничена противовирусна дезинфекция на ръцете съгл. EN 

14476
• действа срещу коронавирус след 30 секунди
• изпитан съгласно EN 1500, EN 1499, EN 13727 и EN 13624.
• нежен аромат на портокал
• дерматологично одобрен

septDES FOAMSOAP
Арт. № 4110709603
6 x 600 мл 
 
Пяна за дезинфекция на ръцете, без съдържание на алкохол.

• сапун на пяна с ограничено вируцидно действие съгл. EN 14476
• действа срещу коронавирус след 30 секунди
• изпитан съгласно EN 1499
• нежен аромат на грейпфрут
• дерматологично одобрен

XIBU senseDISINFECT
Арт. № 4110600250
В × Ш × Д 27,7 × 13,5 × 10,8 см 

Безконтактен дозатор за течни дезинфектанти за ръце.

• регулиране на количеството на дозиране
• затворена система за доставка - следователно не е необходима подготовка
• гъвкаво позициониране с помощта на стенен държач, стойка за маса или под

XIBU senseFOAM
бял Арт. № 4110201050
черен Арт. № 4110203467
В × Ш × Д 27,7 × 13,5 × 10,8 см

Безконтактен дозатор за сапун на пяна и пяна за дезинфекция на ръцете.

• LED-индикатор за ниво на консуматива
• предлагат се още 5 варианта с различни декори
• захранване чрез батерии или от електрическата мрежа

XIBU XL senseFLUID
бял Арт. № 4110301070
черен Арт. № 4110301067
В × Ш × Д 29,5 × 15,5 × 11,8см

Безконтактен дозатор за течни дезинфектанти за ръце.

• бързо дозиране на продукти в пикови периоди
• гелът е подходящ за употреба от неопитни потребители
• гъвкаво позициониране с помощта на стойка за маса или под

XIBU disinfectTABLE

XIBU XL disinfectTABLE

XIBU disinfectFLOOR

XIBU disinfectFLOOR

Арт. № 4110600450 
В × Ш × Д 44,5 × 15,5 × 21,5 cm

• стойка за маса за дозатор XIBU senseDISINFECT и 
senseFOAM

• с вграден съд за капки

Арт. № 4110600950 
В × Ш × Д 44,5 × 15,5 × 21,5 cm

• стойка за маса за дозатор XIBU XL senseFLUID
• с вграден съд за капки

Арт. № 4110601050 
В × Ш × Д 130 × 39,5 × 38,5 cm

• стойка за под за дозатор XIBU senseDISINFECT и 
senseFOAM

• идеален за мобилно поставяне на дозатори за дезинфекция
• идеален за входните зони напр. в ресторанти, хотели, стар-

чески домове, банки, развлекателни центрове и др.

Арт. № 4110601150 
В × Ш × Д 130 × 39,5 × 38,5 cm

• стойка за под за дозатор XIBU XL senseFLUID
• идеален за мобилно поставяне на дозатори за дезинфекция
• идеален за входните зони напр. в ресторанти, хотели, стар-

чески домове, банки, развлекателни центрове и др.
* Този продукт се предлага и в други опаковки.

Дезинфекция срещу коронавируси (SARS-CoV-2)
Преглед на продукт
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Дезинфекция срещу коронавируси (SARS-CoV-2)
Преглед на продукт

hygienicDES FORTE

hygienicDES PERFECT

hygienicDES AC

Арт. № 4460100808
6 x 0,9 кг 
 
Готов за употреба, бърза дезинфекция за всички устойчиви на алкохол повърхности.

• лесен за употреба, готов за употреба, 450 гр/кг етанол

•  идеален за бърза дезинфекция на всички устойчиви на алкохол повърхности (без плексиглас)

• действа в рамките на 30 секунди, ограничено вируцидно действие (коронавирус)

• включва пулверизатор на пяна

Арт. № 4460101211
10 кг 
 
Алкален дезинфектант за почистване и дезинфекция в една стъпка

• концентрат за самостоятелно приготвяне на разтвор за приложение

• идеален за почистване и дезинфекция на алкалоустойчиви повърхности

•  съдържа и голям процент активни вещества, разтварящи замърсявания и мазнини

•  има ограничено вируцидно действие: Дозировка 2% - 15 минути

Арт. № 4460101611
10 кг
 
Киселинен дезинфектант и почистващ препарат на основата на млечна киселина с 
отлична сила за отстраняване на варовик.

• концентрат за самостоятелно приготвяне на разтвор за приложение 

• идеален за почистване и дезинфекция на киселинноустойчиви повърхности

• освен дезинфектант съдържа висок процент почистващи активни вещества, раз-

тварящи котлен камък

• почиства и дезинфекцира в една стъпка

• ограничено вируцидно действие: Дозировка 1,5% - 5 минути.

hygienicDES AC
Арт. № 4460101608
1 кг

Киселинен дезинфектант и почистващ препарат на основата на млечна киселина с отлична сила за отстраня-
ване на варовик.

• лесен за приложение, готов за употреба като пяна за дезинфекция на повърхности

• почиства, дезинфекцира и премахва калцирането в рамките на 5 минути (ограничено вируцидно действие)

• включва пулверизатор на пяна

hygienicDES CAPS
Арт. № 4460101433 
80 x 5 g

Високоефективен концентриран дезинфектант на прах с пълен спектър на действие.

• отделни дози във водоразтворим филм

• всеобхватен спектър на действие, слаб мирис и лесен за употреба

• вируцидно действие

• ефективен и срещу норовируси до 5 минути

• идеален за дезинфекция чрез ръчно потапяне на стъклени чаши, поставки за четки 

за зъби, вази за цветя, термобутилки и др.

Дезинфекция срещу коронавируси
Преглед на продукт

wcDISINFECT
Арт. № 4110707901
6 x 300 мл
 
Почистваща пяна за тоалетни седалки с бързо дезинфекциращо действие. 

• не съдържа алкохол
• икономичен при употреба
• изсъхва бързо 
• не оставя дразнещи кожата следи
• идеален, за да могат гостите сами да дезинфекцират тоалетната седалка

hygienicPLUS
Арт. № 4460100308
6×1 кг

Готово за употреба бързо средство за дезинфекция на чувствителни към алкохол 
повърхности.

• лесен за приложение, готов за употреба

• може да се използва за всякакви повърхности (включително плексиглас) - pH стой-

ност: неутрална

•  действа в рамките на 30 секунди, ограничено вируцидно действие (коронавирус)

• включва един разпръскващ пулверизатор и два пулверизатора за пяна

• идеален за малки повърхности като повърхности, допирани с ръка

hygienic3000
Арт. № 4460100411 
10 кг

Концентрат за почистване и дезинфекция на всякакви повърхности.

• дезинфекциращ концентрат за самостоятелно приготвяне на разтвор за приложе-

ние 

• неутрален продукт за всички зони

• може да се използва за всякакви повърхности (включително плексиглас) - pH стой-

ност: неутрална

• ограничено вируцидно действие (коронавируси): Дозировка 2,5% - 5 минути или 

2,0% - 15 минути

• идеален за повърхности с директен контакт с кожата, тъй като няма нужда от 

изплакване

XIBU senseSEATCLEANER
бял Арт. № 4110101450
черен Арт. № 4110101467
В × Ш × Д 23 × 12,8 × 10,7 см 

Безконтактен дозатор за дезинфекция и почистване с пяна на тоалетни седалки.

• допълнителен резервоар 
• регулиращо се количество на дозиране 
• заключващ се
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ecosol ECO DES
Арт. № 4210301111
10 кг
 
Високо концентрирано дезинфекционно средство на кислородна основа за професио-
нални съдомиялни машини.

• премахва особено упорити петна като петна от кафе или чай

• поддържа почистващия ефект на всички почистващи препарати от Hagleitner

• предотвратява пренасянето на микроорганизми в почистващ разтвор.

• дезинфекциращо действие от 45°C, потвърдено съгласно експертни доклади

havon DES 60
Арт. № 4310200700
15 кг

Прахообразен, слабо пенещ се специален препарат за измиване, избелване, дезинфекция и 
грижа.

• за превенция от пренасяне на заразните болести чрез текстил, мопове, почистващи  
кърпи.

• прането има прекрасен свеж аромат и е меко и приятно на допир

• идеален за текстил, чувствителен към хигиенизиращи вещества

• доказана ефикасност срещу всички обвити и необвити вируси, бактерии и бактериални 

спори

havon DES 40
Арт. № 4310200738 
12 кг 

Прахообразен специален препарат за пране, дезинфекция и грижа при 40°C на висо-
кокачествени платове.

• идеален за фино пране

• оставя приятен свеж аромат

• доказана ефективност срещу всички обвити и необвити вируси, всички бактерии, 

вкл. микробактерии и бактериални спори, кожни гъбички и плесени.

ecosol DES TABS
Арт. № 4210400500
2 x 70 Tabs 
 
Високоефективни таблетки с многостранно действие за почистване и дезинфекция на съдове и 
чаши в домакински съдомиялни машини.

• водоразтворим филм предпазва от контакт с продукта

• почистване, отстраняване на накип, защита от корозия, изсушаване на гланц и сол в едно

• екологично чист кислороден комплекс

• отлично дезинфекциращо действие от 45°C, също и срещу норовируси

Дезинфекция срещу коронавируси (SARS-CoV-2)
Преглед на продукт

Продукт

Дозировка 
/ време на 
действие Kak С какво

septLIQUID SENSITIVE неразреден, 
30 секунди

Поставете върху сухи ръце.
Втрийте/ оставете да действа 30 
секунди.

XIBU senseDISINFECT

septLIQUID PLUS неразреден, 
30 секунди

Поставете върху сухи ръце.
Втрийте/ оставете да действа 30 
секунди.

XIBU senseDISINFECT

septDES GEL неразреден,
30 секунди

Поставете върху сухи ръце.
Втрийте/ оставете да действа 30 
секунди.

XIBU XL senseFLUID

septDES FOAM неразреден, 
30 секунди

Поставете върху сухи ръце. Втрийте 
за 30 секунди. Изплакнете с вода. 
Подсушете с кърпа за еднократна 
употреба.

XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

septDES FOAMSOAP неразреден, 
30 секунди

Поставете върху сухи ръце. Втрийте 
за 30 секунди. Изплакнете с вода. 
Подсушете с кърпа за еднократна 
употреба.

XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

wcDISINFECT неразреден, 
30 секунди

Нанесете продукта върху тоалетна 
хартия. Използвайте за почистване 
и дезинфекция на тоалетни 
седалки. Не изплаквайте.

XIBU
senseSEATCLEANER
XIBU
touchSEATCLEANER

hygienicPLUS неразреден, 
30 секунди

Нанесете продукта като пяна, 
разпределете, не отмивайте.

safetyWIPEs 
(защитни кърпички) и 
пулверизатор за пяна

hygienic3000 250 мл/ 10 л, 
5 минути

Нанесете продукта и го оставете 
да подейства. Не е необходимо 
избърсване.

safetyMOP и 
safetyWIPEs (защитни 
кърпички)

hygienicDES FORTE неразреден, 
30 секунди

Нанесете продукта и го оставете да 
подейства, не изплаквайте с вода

safetyWIPEs 
(защитни кърпички) 
и разпръскващ 
пулверизатор

hygienicDES PERFECT 200 мл/ 10 л,
15 мин

Нанесете продукта. Оставете 
да подейства. Почистете и 
дезинфекцирайте повърхността. 
Изплакнете с вода.

safetyMOP и 
safetyWIPEs (защитни 
кърпички)

hygienicDES AC 1 кг неразреден, 
5 минути

Нанесете продукта като пяна. 
Оставете да подейства. Отстранете 
с вода.

safetyWIPEs и 
schaumPISTOLE 
(пулверизатор за пяна)

hygienicDES AC 10 кг 150 млl/ 10 л, 
5 минути

Нанесете продукта. Почистете 
повърхността. Оставете да 
подейства. Отстранете с вода

safetyMOP и 
safetyWIPEs (защитни 
кърпички)

hygienicDES CAPS 1 капачка/l, 
5 минути

Продуктът се разтваря в студена 
вода, след 15 минути има пълен 
ефект за 8 часа. Нанесете продукта 
и го оставете да подейства, 
изплакнете с вода.

safetyWIPEs (защитни 
кърпички) за избърсване 
или контейнери за 
потапяне на чаши

ecosol DES TABS 1 таблетка/ цикъл 
на изплакване

температура на измиване 
45-75° C

Миялна машина

ecosol ECO DES 1,5 g/l Добавете към миещия препарат 
в течността за измиване, заявете 
техник

Миялна машина

havon DES 60 38 мл/кг сухо 
измиване

Програма за измиване при 60°C Перална машина

havon DES 40 35 мл/кг сухо 
измиване

Програма за измиване при 40 °C Перална машина
523
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