
Koronavirus - příručka
       Hotely a gastronomická zařízení



Váš 

Hans Georg Hagleitner

Předmluva
Vaše bezpečnost.

Po zastavení ekonomiky z důvodu koronavirové pandemie stojíte před úkolem nově 
definovat hygienická opatření ve své firmě. Přitom bude velkou výzvou správně roz-
poznat nebezpečí možností přenosu a toto riziko omezit cílenými dezinfekčními opat-
řeními na minimum. 
Tato příručka vám pomůže se v dané tematice zorientovat a ukáže vám, nač je třeba 
si dávat pozor: Získáte jistotu, že děláte vše správně. Přitom by mělo být snadné reali-
zovat potřebná opatření bez velkých nákladů: Není třeba žádné komplikované školení, 
stačí produkty účinné proti koronaviru.
Každý čisticí a dezinfekční prostředek v této příručce byl odborně posouzen dle nor-
my EN 14476, což zaručuje, že spolehlivě působí proti koronaviru.
Pomocí této příručky a kontrolních seznamů, které jsou v něm obsaženy, můžete 
svou firmu systematicky analyzovat a zajistit ochranu ve všech oblastech. Hagleit-
ner vám vkládá do ruky balíček vybraných produktů, aby mohl váš personál rea-
lizovat hygienická opatření jednoduše a bezpečně. Protože jen to, co je jednodu-
ché, je realizované v praxi a může být korunováno úspěchem. 50 let zkušeností 
s hygienou vám dává jistotu, že máte po svém boku kompetentního partnera. 

Objevte svou firmu nově – očima specialisty na hygienu.
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Dezinfekce
Úvod

Dezinfekce
Příslušenství

Cíl příručky 

S příručkou v ruce udělejte systematickou obchůzku svou firmou. Přitom posuzujte každou oblast zvlášť. Cílem 
je zjistit vaši potřebu: Kde je třeba dezinfekční čisticí prostředek? Kde nahradí dosud používané běžné čisticí 
prostředky? Kde musí být připraven dávkovač dezinfekčního prostředku?

Podpůrná opatření 

Společnost Hagleitner vás a vaše zaměstnankyně a zaměstnance navíc podpoří dezinfekčními a mycími plány 
COVID-19. Díky nim nestojí správné realizaci hygienických opatření nic v cestě.
Ochrání vaši firmu proti koronaviru nejlepším možným způsobem.
A vaše úsilí bude vidět: Hagleitner nabízí informační cedule, visačky na kliky a pásky, které ukazují: Zde byla "právě 
provedena dezinfekce".
O bližší informace požádejte svého hygienického poradce Hagleitner.
Navštivte také webové stránky Hagleitner. Zde se dozvíte více o akci STOP COVID-19.

Společnou odpovědnost potvrzuje pečeť kvality

My jako společnost Hagleitner zaručujeme stoprocentní účinnost našich dezinfekčních produktů.
Všechny dezinfekční produkty jsou uvedeny v seznamu ÖGHMP/VAH. Pečeť kvality společnosti Hagleitner pro 
vás jako partnerský provoz podtrhuje odpovědnost a ukazuje hostům a úřadům, že společně přispíváme k udržení 
zdraví vašich hostů a vašeho personálu. 

Názorná potřeba 

Vaši potřebu navíc ilustrují obrázky. Růžová znamená: Zde je třeba pravidelná dezinfekce.

Členění příručky  

Příručka obsahuje 14 hlavních oblastí: Vstupní prostory, umývárnu, pokoj pro hosty, koupelnu pro hosty, kuchyni, 
restauraci, dětský koutek, konferenční místnost, fitness, wellness, prádelnu, úklidovou komoru, prostor pro 
personál a vstup z podzemních garáží. Tím jsou pokryty také dílčí oblasti, takže například vstupní prostor může 
zahrnovat recepci, schodiště, obchod a kancelář.

Kontrolní seznam  

Kontrolní seznam ukazuje, kde jsou třeba hygienická opatření. Poskytuje orientační informace a názorně ukazuje, 
čím dosáhnete maximální ochrany.

Aplikace 

Během obchůzky budovou ponechejte rozloženou poslední stránku své příručky: Přehled výrobků obsahuje kromě 
pokynů k použití také čárové kódy. Jimi se dostanete přímo na stránku k objednávání příslušného produktu. 
Nainstalujte si na svůj chytrý telefon bezplatnou aplikaci Hagleitner scanME a příslušný čárový kód naskenujte.

doorHANGER COVID
Visačka na kliku

toiletSLEEVE COVID
Hygienická papírová 
páska na WC

XIBU disinfectDISPLAY COVID
Informační štítek k zasunutí na 
XIBU senseDISINFECT

bedDISPLAY COVID
Informační cedule na 
postel a prádlo

XIBU LABEL COVID
Informační štítek pro XIBU CROWN

tableDISPLAY COVID
Informační cedule na stůl

XIBU XL disinfectDISPLAY COVID
Informační štítek k zasunutí na 
XIBU XL senseFLUID
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Dezinfekce
Vstupní prostory

Vstupní prostory | Recepce | Schodiště | Obchod | Kancelář

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Umývárna

Umyvadlo | Pisoár | Toaleta

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

ruce u vchodu
u přepážky
před umývárnami
před obchodem
jako malé balení na prodej

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kontaktní plochy kliky dveří
madla
tlačítka výtahů
vypínače
klávesnice a myš
telefony
čtečky karet EC
atd.

hygienicPLUS

inventář židle
stoly
povrchy v recepci
pulty
atd.

hygienicPLUS

Co? Kde? S čím?

ruce (dezinfekční mytí) vedle umyvadla septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

ruce (dezinfikování) před umývárnami septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

prkénko záchodu toaleta wcDISINFECT

kontaktní plochy kliky dveří
madla
splachovadlo
dávkovač touch
rukojeť kartáče na WC
atd.

hygienicPLUS

inventář prkénko záchodu
armatury
umyvadlo
umývací stůl
atd.

hygienicDES AC (pěna)

podlaha v oblasti sanity hygienicDES AC 
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Dezinfekce
Koupelna pro hosty

Sprcha | Umyvadlo | Toaleta | Vana | nejpozději při odjezdu

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Pokoj pro hosty

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

inventář židle
stoly
noční stolek
atd.

hygienicPLUS
hygienic3000

kontaktní plochy kliky dveří
vypínače
dálkové ovládání
telefon
atd.

hygienicPLUS 
hygienic3000

tvrdá podlaha celý pokoj hygienic3000

prádlo ložní prádlo
povlaky polštářů
atd.

havon DES 60

prádlo dekorační polštáře
přikrývky
atd.

havon DES 40

Co? Kde? S čím?

inventář sedátko toalety
splachovadlo
armatury
umyvadlo
sprcha
atd.

hygienicDES AC (pěna)

kontaktní plochy kliky dveří
vypínače
vysoušeč vlasů
atd.

hygienicPLUS

kelímek na zubní kartáčky sklo, opakovaně použitelné hygienicDES CAPS

dlaždičková podlaha celá koupelna hygienicDES AC

prádlo ručníky
župany
atd.

havon DES 60

Pokoj | Vstup do koupelny | Inventář | nejpozději při odjezdu
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Dezinfekce
Restaurace

Restaurace | Bar | Kavárna

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Kuchyně

Kuchyně | Umyvadlo | Mytí nádobí

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

ruce (mytí) místo na mytí rukou septDES FOAM
septDES FOAMSOAP
všechna mýdla Hagleitner

ruce (dezinfikování) místo na mytí rukou
přechod z nečisté do čisté oblasti

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

inventář 
(čištění a dezinfekce)

všechny povrchy hygienicDES PERFECT

kontaktní plochy rukojeti
malé přístroje
atd.

hygienicDES FORTE

sklenice a nádobí (strojně) myčka nádobí ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

sklenice a nádobí (ručně) ruční dřez hygienicDES CAPS

dřez hygienicDES AC (pěna)

umývání všechny povrchy hygienicDES AC (pěna)

Co? Kde? S čím?

ruce u vchodu
před umývárnami

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kontaktní plochy kliky dveří
madla
jídelní lístky ve fólii
atd.

hygienicPLUS

inventář židle
stoly
bufet
atd.

hygienicPLUS

oblast baru povrchy hygienic3000

nerezové plochy oblast baru
bufet

hygienicDES FORTE

sklenice (strojně) myčka nádobí ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

sklenice (ručně) ruční dřez hygienicDES CAPS

dřez hygienicPLUS

prádlo prostírání
látkové ubrousky
atd.

havon DES 60
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Dezinfekce
Dětský koutek

Dezinfekce
Konferenční místnost

Dětský koutek | Hračky | Textil (přikrývky, látková zvířata,..) Konferenční místnost na semináře / porady

Kontrolní seznam dezinfekce Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

ruce personálu u vchodu septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

inventář dětský stůl
židle
atd.

hygienicPLUS

kontaktní plochy kliky dveří
madla
atd.

hygienicPLUS

hračky v místnosti hygienicDES FORTE

hračky (plast) myčka nádobí ecosol DES TABS

textilie pračka havon DES 40

podlaha tvrdé podlahy hygienic3000

Co? Kde? S čím?

ruce (dezinfikování) u vchodu
u přechodů z konferenční oblasti do 
hotelu

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

ruce (dezinfekční mytí) umyvadlo v kanceláři septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

kontaktní plochy kliky dveří
madla
kávovar
nápojový automat
tužky
dálkové ovládání
atd.

hygienicPLUS

inventář židle
stoly
atd.

hygienicPLUS
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Dezinfekce
Fitness

Dezinfekce
Wellness

Šatna| Sprchy | Zařízení | Prostor na squash | Bowlingová dráha Šatna| Sprchy | Sauna | Vířivka | Bazén | Solárium

Kontrolní seznam dezinfekce Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

ruce u vchodu
před umývárnami

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

inventář stoly
lavice
skříňky
atd.

hygienic3000

kontaktní plochy kliky dveří
madla
vysoušeč vlasů
vypínače
atd.

hygienicPLUS

zařízení fitness kontaktní plochy rukou a kůže hygienicPLUS

karimatky a příslušenství na jógu kontaktní plochy rukou a kůže hygienicPLUS
hygienic3000

sprchy dlaždice
stěny a podlahy
armatury 
umyvadlo

hygienicDES AC

podlahy celá oblast hygienic3000

Co? Kde? S čím?

ruce (dezinfikování) u vchodu
před umývárnami

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

ruce (dezinfekční mytí) u umyvadla na mytí rukou septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

kontaktní plochy kliky dveří
madla
atd.

hygienicPLUS

inventář lehátka
stoly
skříňky
atd.

hygienic3000

sprchy dlaždice
stěny a podlahy
armatury
umyvadlo

hygienicDES AC (pěna)

dlaždice podlaha hygienicDES AC

solárium povrchy hygienicPLUS

parní lázeň, sauna, infračervené 
zařízení atd.

povrchy sedátek (i dřevo)
podlahy
kontaktní plochy

hygienic3000

prádlo ručníky havon DES 60
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Dezinfekce
Prádelna

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Skladovací prostor čisticích prostředků

Skladovací prostor čisticích prostředků | úklidový vozík | Místo na mytí

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

ruce (dezinfikování) u vchodu
u praček

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

ruce (dezinfekční mytí) u umyvadla na mytí rukou septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

inventář dvířka pračky
vozík/koš na prádlo
atd.

hygienicPLUS

kontaktní plochy kliky dveří
madla
atd.

hygienicPLUS

prádlo pračka 
(automatické dávkování) 

havon PROFESSIONAL DISINFECT 
40
havon PROFESSIONAL DISINFECT 
60

prádlo pračka 
(ruční dávkování) 

havon DES 40
havon DES 60

Co? Kde? S čím?

ruce (dezinfikování) u úklidového vozíku
u umyvadla na mytí rukou

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

ruce (dezinfekční mytí) u umyvadla na mytí rukou septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

vědro hygienicPLUS

prádlo povlaky ke stírání
hadry
osobní oblečení

havonDES 60

Pračky | Prádlo | Místo na praní
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Prostor pro personál | Vchod pro dodavatele

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Vstup z podzemních garáží / úschovna

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

ruce (dezinfikování) u vchodu
před vchodem pro dodavatele

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

ruce (dezinfekční mytí) u umyvadla na mytí rukou septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

inventář židle 
stoly
kávovar 
nápojový automat
atd.

hygienicPLUS

kontaktní plochy kliky dveří
madla
rukojeť mikrovlnné trouby
chladnička
atd.

hygienicPLUS

kuchyňská linka povrchy
dřez 
atd.

hygienicPLUS

nádobí myčka nádobí ecosol DES TABS
prádlo utěrky na nádobí  havonDES 60

Co? Kde? S čím?

ruce vedle vchodů septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kontaktní plochy kliky dveří
madla
tlačítka výtahů
automat na parkovací lístky 
atd.

hygienicPLUS

předměty k zapůjčení obuv
sportovní náčiní
cyklistická helma 
obleky na rafting a potápěčské obleky
lezecké vybavení
atd.

hygienic3000 jako ponorná lázeň
hygienicPLUS k postříkání

Vstup z podzemních garáží | Výtah | Úschovna sportovního náčiní | Půjčovna

Dezinfekce
Prostor pro personál
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Dezinfekce proti koronaviru (SARS-CoV-2)
Přehled výrobků

septLIQUID SENSITIVE* septLIQUID PLUS*
č. výr. 4110705804
6 x 700 ml 
 
Roztok s obsahem alkoholu k okamžitému použití pro hygienickou 
a chirurgickou dezinfekci rukou.

• omezeně virucidní dezinfekce rukou dle EN 14476
• zvláště vhodná pro citlivou a suchou pokožku,  

dermatologicky potvrzeno
• do 30 sekund působí proti koronaviru
• toxikologická nezávadnost potvrzena pro děti od 3 let 
• obsahuje 631 g/kg propan-2-olu

č. výr. 4110704603
6 x 700 ml
 
Hotový, alkoholový roztok pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.

• virucidní dezinfekce rukou podle EN 14476
• během 15 sekund také proti norovirům
• velmi dobrá snášenlivost s pokožkou, dermatologicky potvrzeno
• bez obsahu kumulujících se dlouhodobě účinných látek
• obsahuje 800 g/kg etanolu

septDES GEL*
č. výr. 4110708639
5 x 1000 ml

Hotový alkoholový gel pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.

• virucidní dezinfekce rukou dle EN 14476

• během 15 sekund také proti norovirům

• velmi dobrá snášenlivost s pokožkou, dermatologicky potvrzeno

• toxikologická nezávadnost pro děti od 3 let

septDES FOAM*
č. výr. 4110708703 
6 x 600 ml

Pěnová dezinfekce bez obsahu alkoholu k mytí a/nebo dezinfikování rukou.

• omezeně virucidní dezinfekce rukou dle EN 14476
• do 30 sekund působí proti koronaviru
• certifikováno dle EN 1500, EN 1499, EN 13727 a EN 13624.
• voní decentně po pomerančích
• dermatologicky potvrzeno

septDES FOAMSOAP
č. výr. 4110709603
6 x 600 ml 
 
Pěna bez obsahu alkoholu k hygienickému mytí rukou.

• omezeně virucidní pěnové mýdlo dle EN 14476
• do 30 sekund působí proti koronaviru
• certifikováno dle normy EN 1499
• voní decentně po grapefruitu
• dermatologicky potvrzeno

XIBU senseDISINFECT
č. výr. 4110600250
V × Š × H  27,7 × 13,5 × 10,8 cm 

Bezdotykový dávkovač na tekutý dezinfekční prostředek na ruce.

• nastavitelné množství dávky
• uzavřený systém dávkování – proto není třeba žádná úprava
• flexibilní nastavení polohy díky držáku na stěnu, stojanu na stůl nebo na podlahu

XIBU senseFOAM
white č. výr. 4110201050
black č. výr. 4110203467
V × Š × H  27,7 × 13,5 × 10,8 cm

Bezdotykový dávkovač pěnových mýdel a dezinfekční pěny na ruce.

• LED ukazatel stavu náplně
• k dostání dalších 5 variant dekoru
• Napájení přes baterie nebo síťový adaptér

XIBU XL senseFLUID
white č. výr. 4110301070
black č. výr. 4110301067
V × Š × H  29,5 × 15,5 × 11,8 cm

Bezdotykový dávkovač na tekutý dezinfekční prostředek na ruce.

• rychlý výdej produktu v dobách špičky
• gel je vhodný pro nezkušené uživatele
• flexibilní nastavení polohy díky stojanu na stůl nebo na podlahu

XIBU disinfectTABLE

XIBU XL disinfectTABLE

XIBU disinfectFLOOR

XIBU disinfectFLOOR

č. výr. 4110600450 
V × Š × H  44,5 × 15,5 × 21,5 cm

• Stojan na stůl pro dávkovač XIBU senseDISINFECT a 
dávkovač senseFOAM

• s integrovanou mističkou na odkapávání

č. výr. 4110600950 
V × Š × H  44,5 × 15,5 × 21,5 cm

• Stojan na stůl pro dávkovač XIBU XL senseFLUID
• s integrovanou mističkou na odkapávání

č. výr. 4110601050 
V × Š × H  130 × 39,5 × 38,5 cm

• Stojan na podlahu pro dávkovač XIBU senseDISINFECT a 
senseFOAM

• Ideální pro mobilní umístění dávkovače dezinfekce
• Ideální pro vstupní zóny např. do restaurací, pro hotely, pečovatelské 

ústavy, banky, zábavná centra atd.

č. výr. 4110601150 
V × Š × H  130 × 39,5 × 38,5 cm

• Stojan na podlahu pro dávkovač XIBU XL senseFLUID
• Ideální pro mobilní umístění dávkovače dezinfekce
• Ideální pro vstupní zóny např. do restaurací, pro hotely, pečovatelské 

ústavy, banky, zábavná centra atd.
* Tento výrobek se dodává také v jiných nádobách.

Dezinfekce proti koronaviru (SARS-CoV-2)
Přehled výrobků

4 518 19



Dezinfekce proti koronaviru (SARS-CoV-2)
Přehled výrobků

hygienicDES FORTE

hygienicDES PERFECT

hygienicDES AC

č. výr. 4460100808
6 x 0,9 kg 
 
Připravené ihned k použití, rychlá dezinfekce na bázi alkoholu na všechny povrchy odolné vůči alkoholu.

• jednoduché použití, připraveno k okamžitému použití, etanol 450 g/kg

•  ideální na rychlou dezinfekci všech ploch a předmětů odolných proti alkoholu (ne na plexisklo)

• do 30 sekund omezeně virucidní působení (koronavirus)

• vč. stříkací pistole

č. výr. 4460101211
10 kg 
 
Alkalický dezinfekční prostředek na čištění a dezinfekci v jednom pracovním kroku.

•  koncentrát k samostatné přípravě aplikačního roztoku

•  ideální k čištění a dezinfekci povrchů odolných proti zásadám

•  navíc obsahuje vysoký podíl účinných látek rozpouštějících nečistoty a tuky

•  omezeně virucidní působení: dávkování 2% – 15 min

č. výr. 4460101611
10 kg
 
Kyselý dezinfekční čisticí prostředek na bázi kyseliny mléčné s vynikající silou na odstranění vodního kamene.

• koncentrát k samostatné přípravě aplikačního roztoku 

• ideální k čištění a dezinfekci povrchů odolných proti kyselinám

• obsahuje kromě dezinfekce také vysoký podíl účinných látek rozpouštějících vápenaté usazeniny

• čistí a dezinfikuje v jednom pracovním kroku

• omezeně virucidní působení: dávkování 1,5% – 5 min.

hygienicDES AC
č. výr. 4460101608
1 kg

Kyselý dezinfekční čisticí prostředek na bázi kyseliny mléčné s vynikající silou na odstranění vodního kamene.

• jednoduché použití, připraveno k okamžitému použití jako pěna k dezinfekci povrchů

• čistí, dezinfikuje a rozpouští vápenaté usazeniny během pouhých 5 minut (omezeně virucidní)

• vč. aplikační pěnová pistole

hygienicDES CAPS
č. výr. 4460101433 
80 x 5 g

Vysoce účinný práškový koncentrát dezinfekčního prostředku s kompletním spektrem účinnosti.

• jednotlivé dávky ve vodou rozpustné fólii

• plně pokryté spektrum působnosti, bez zápachu a se snadnou aplikací

• virucidní

• během pouhých 5 minut působí také proti norovirům

• ideální k ruční dezinfekci sklenic, kelímků na zubní kartáčky, váz na květiny, termosek apod. 
ponorem

Dezinfekce proti koronaviru
Přehled výrobků

wcDISINFECT
č. výr. 4110707901
6 x 300 ml
 
Čisticí pěna na záchodová prkénka s rychlým dezinfekčním účinkem. 

• bez obsahu alkoholu
• velmi šetrná k materiálu
• úsporná ve spotřebě
• rychle zasychá 
• nezanechává žádné zbytky dráždící pokožku
• hosté si mohou sami vydezinfikovat prkénko WC

hygienicPLUS
č. výr. 4460100308
6 x 1 kg

Rychlý dezinfekční prostředek, připravený k čištění a dezinfekci povrchů, citlivých na alkohol.

• jednoduché použití, připraveno k okamžitému použití

• lze použít na všechny povrchy (i plexisklo) – hodnota pH neutrální

•  do 30 sekund omezeně virucidní působení (koronavirus)

• vč. stříkací pistole a dvou pěnových pistolí

• ideální na malé povrchy, například na kontaktní plochy

hygienic3000
č. výr. 4460100411 
10 kg

Koncentrát pro čištění a dezinfekci povrchů všeho druhu.

• dezinfekční koncentrát k samostatné přípravě aplikačního roztoku 

• neutrální produkt pro všechny oblasti

• lze použít na všechny povrchy (i plexisklo) – hodnota pH neutrální

• omezeně virucidní působení (koronaviry): dávkování 2,5% – 5 min. nebo 2,0% – 15 min.

• ideální na povrchy s přímým kontaktem s pokožkou, protože ho není třeba oplachovat

XIBU senseSEATCLEANER
white č. výr. 4110101450
black č. výr. 4110101467
V × Š × H  23 × 12,8 × 10,7 cm 

Bezdotykový dávkovač pro dezinfekci a pěnové čištění záchodových prkének.

• Rezervní tank 
• nastavitelné množství dávky 
• uzamykatelný
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Výrobek
Dávkování / 
doba působení Jak S čím

septLIQUID SENSITIVE neředěné, 
30 sekund

Aplikujete na suché ruce.
30 sekund roztírejte/nechejte
působit.

XIBU senseDISINFECT

septLIQUID PLUS neředěné, 
30 sekund

Aplikujete na suché ruce.
30 sekund roztírejte/nechejte
působit.

XIBU senseDISINFECT

septDES GEL neředěné,
30 sekund

Aplikujete na suché ruce.
30 sekund roztírejte/nechejte
působit.

XIBU XL senseFLUID

septDES FOAM neředěné, 
30 sekund

Aplikujete na suché ruce. 30 sekund 
roztírejte. Opláchněte vodou. 
Osušte jednorázově použitelným 
ručníkem.

XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

septDES FOAMSOAP neředěné, 
30 sekund

Aplikujete na suché ruce. 30 sekund 
roztírejte. Opláchněte vodou. 
Osušte jednorázově použitelným 
ručníkem.

XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

wcDISINFECT neředěné, 
30 sekund

Výrobek naneste na toaletní papír. 
Toaletním papírem vyčistěte 
a vydezinfikujte prkénko WC. 
Neoplachujte.

XIBU
senseSEATCLEANER
XIBU
touchSEATCLEANER

hygienicPLUS neředěné, 
30 sekund

Produkt naneste ve formě pěny, 
rozetřete, neoplachujte.

safety WIPEs a pěnová 
pistole

hygienic3000 250 ml/ 10 l, 
5 minut

Produkt naneste a nechejte působit. 
Není třeba oplachovat.

safetyMOP a 
safety WIPEs

hygienicDES FORTE neředěné, 
30 sekund

Produkt naneste, nechejte působit, 
neoplachujte

safety WIPEs a 
rozprašovací pistole

hygienicDES PERFECT 200 ml/10l,
15 min*

Produkt naneste. Nechejte působit. 
Povrch vyčistěte a dezinfikujte. 
Opláchněte vodou.

safetyMOP a 
safety WIPEs

hygienicDES AC 1 kg neředěné, 
5 minut

Výrobek naneste jako pěnu. 
Nechejte působit. Opláchněte 
vodou.

safetyWIPEs a pěnová 
pistole

hygienicDES AC 10 kg 150 ml/10 l, 
5 minut

Produkt naneste. Povrch vyčistěte. 
Nechejte působit. Opláchněte 
vodou.

safetyMOP a 
safety WIPEs

hygienicDES CAPS 1 CAP/l 
5 minut

Produkt rozpusťte ve studené vodě, 
po 15 minutách je plně účinný po 
dobu 8 hodin. Produkt naneste, 
nechejte působit, opláchněte 
vodou.

safety WIPE k utírání 
nebo nádoba na 
ponornou lázeň sklenic

ecosol DES TABS 1 tableta/mycí 
cyklus

Teplota mytí 
45-75° C

Myčka nádobí

ecosol ECO DES 1,5 g/l Přidejte do mycí lázně k čisticímu 
prostředku, požádejte o pomoc 
aplikačního technika

Myčka nádobí

havon DES 60 38 ml/kg suchého 
prádla

Program praní na 60 °C Pračka

havon DES 40 35 ml/kg suchého 
prádla

Program praní na 40 °C Pračka

Dezinfekce proti koronaviru (SARS-CoV-2)
Přehled výrobků

ecosol ECO DES
č. výr. 4210301111
10 kg
 
Tekutý vysoce koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a bělení na bázi kyslíku pro profesionální 
myčky nádobí.

• odstraňuje zvláště pevně ulpívající skvrny například od kávy nebo čaje

• podporuje čisticí účinek všech prostředků Hagleitner na mytí nádobí

• zamezuje tvorbě choroboplodných zárodků v myčce

• odborným posudkem potvrzené dezinfekční účinky již od 45 °C

havon DES 60
č. výr. 4310200700
15 kg

Práškový, málo pěnivý speciální prací prostředek k praní, bělení, dezinfekci a péči.

• K zamezení přenosu chorob prostřednictvím textilií, potahů na mopy, čisticích utěrek a utěrek na ruce

• prádlo získá nádhernou svěží vůni a bude příjemné na omak

• ideální na hygienický textil

• přezkoušena účinnost vůči všem obaleným a neobaleným virům, bakteriím a jejich sporám

havon DES 40
č. výr. 4310200738 
12 kg 

Práškový speciální prací prostředek na kvalitní látky pro praní, dezinfekci a péči při již 40 °C.

• ideální na jemné prádlo

• zanechává příjemnou svěží vůni

• Testována účinnost vůči všem obaleným a neobaleným virům, bakteriím, vč. mykobakterií, a 
spór bakterií, hub a plísní.

ecosol DES TABS
č. výr. 4210400500
2 x 70 tablet 
 
Vysoce výkonné, vícefázové tablety na mytí a dezinfekci nádobí a sklenic v myčkách nádobí pro  
domácnosti.

• fólie rozpustná ve vodě chrání před kontaktem s výrobkem

• čištění, odstranění povlaků, ochrana proti korozi, sušení do vysokého lesku a sůl v jednom

• ekologický kyslíkový komplex

• vynikající dezinfekční účinek již od 45°C, i proti norovirům

Dezinfekce proti koronaviru (SARS-CoV-2)
Přehled výrobků
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  HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.

 Komerční 465, 251 01 Nupaky 
 Tel. č.: +420 272 680 614, fax: +420 272 680 617 
 E-mail: praha@hagleitner.cz 


