
Corona-Guide
       Hoteluri și gastronomie



Cu stimă, 

Hans Georg Hagleitner

Cuvânt introductiv
Siguranța dumneavoastră.

După Corona-Lockdown vă confruntați cu sarcina de a defini noi măsuri de igienă 
în firma dumneavoastră. În acest context, să recunoașteți pericolul posibilităților de 
transmitere și să limitați riscul la un nivel minim prin măsuri specifice de dezinfectare, 
va fi provocarea dumneavoastră. 
Acest Corona-Guide oferă o orientare și arată ce trebuie avut în vedere: căpătați 
siguranța să vă faceți treaba corect. Aici, măsurile ar trebui să poată fi implementate 
fără mare efort: nu este necesar un program complicat de formare, sunt suficiente 
produse eficiente împotriva coronavirusului.
Fiecare produs de curățare și dezinfectare din acest ghid a fost evaluat în conformita-
te cu EN 14476, astfel încât să fie eficient împotriva coronavirusului.
Cu ajutorul acestui Corona-Guide și a listelelor de verificare conținute în aces-
ta puteți analiza compania dumneavoastră în mod sistematic și puteți asigu-
ra protecția în fiecare zonă. Hagleitner vă pune la îndemână un pachet de pro-
duse selectate, astfel încât personalul dumneavoastră să poată implementa 
simplu și sigur măsurile de igienă. Deoarece numai ceea ce este simplu este ac-
ceptat în practică și este încoronat de succes. Experiență de 50 de ani în igie-
nă vă dă siguranța că aveți în sprijinul dumneavoastră un partener competent. 

Descoperiți compania dumneavoastră din nou - cu ochii unui specialist în igienă.

Conținut.
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Dezinfectare
Introducere

Dezinfectare
Accesorii

Obiectivul Corona-Guide 

Mergeți prin firma dumneavoastră în mod sistematic cu Corona-Guide pe care îl aveți. Examinați la aceasta fiecare 
zonă în mod special. Scopul este să determinați nevoile dumneavoastră: Unde este nevoie de un detergent 
dezinfectant? Unde va înlocui el detergentul convențional utilizat până în prezent? Unde trebuie să fie disponibil un 
distribuitor de dezinfectant?

Măsuri complementare
În plus, Hagleitner vă sprijină pe dumneavoastră și pe angajatele și angajații dumneavoastră cu planuri de 
dezinfectare și de spălare contra COVID-19. Datorită acestui fapt nu mai există niciun impediment pentru o 
implementare corectă a măsurilor de igienă.
Protejați compania dumneavoastră cât mai bine posibil împotriva coronavirusului.
Și angajamentul dumneavoastră se poate vedea: Hagleitner oferă în acest scop stative cu semne informative, 
semne informative suspendate și benzi, care arată: aici a fost „dezinfectat proaspăt“.
Pentru informații mai detaliate, întrebați-l pe consilierul dumneavoastră Hagleitner pe probleme de igienă.
De asemenea, vizitați site-ul Hagleitner. Aici aflați mai multe despre campania STOP COVID-19.

Sigiliul calității certifică responsabilitatea comună

Noi, ca firmă Hagleitner, garantăm eficacitatea deplină a produselor noastre dezinfectante.
Toate produsele dezinfectante sunt listate ÖGHMP/VAH. Un sigiliu de calitate de la Hagleitner pentru 
dumneavoastră ca și companie parteneră subliniază responsabilitatea și arată oaspeților și autorităților, că noi 
împreună contribuim la menținerea stării de sănătate a oaspeților dumneavoastră și a personalului dumneavoastră. 

Necesar intuitiv 

Prezentări grafice ilustrează nevoile dumneavoastră în mod suplimentar. Roz înseamnă: Aici trebuie să fie 
dezinfectat în mod regulat.

Structurarea Corona-Guide  

Corona-Guide cuprinde 14 zone principale: zonă de intrare, grup sanitar, cameră pentru oaspeți, baie pentru 
oaspeți, bucătărie, restaurant, zonă pentru copii, sală pentru seminarii, zonă fittness, zonă wellness, spălătorie 
pentru rufe, cameră pentru curățenie, cameră pentru personal și intrare în parcarea subterană. Sunt luate în 
considerare inclusiv subzone; astfel, zona de intrare poate include, de exemplu, recepția, casa scării, magazinul și 
biroul.

Lista de verificare  

Lista de verificare arată unde sunt necesare măsuri de igienă. Acesta vă oferă o orientare și clarifică, cu ce obțineți 
protecție maximă.

Utilizare 

În timpul inspecției companiei, lăsați deschisă ultima pagină din Corona-Guide deținut de dumneavoastră: 
prezentarea generală a produselor conține și coduri de bare pe lângă indicațiile privind utilizările. Prin intermediul 
lor ajungeți direct la pagina de comandă a produsului respectiv. Instalați pentru aceasta aplicația gratuită Hagleitner 
scanME pe telefonul dumneavoastră smartphone și scanați codul de bare respectiv.

doorHANGER COVID
Semn informativ agățat 
la ușa

toiletSLEEVE COVID
Banderolă colac toaletă

XIBU disinfectDISPLAY COVID
Panou indicator pentru montarea 
pe XIBU senseDISINFECT

bedDISPLAY COVID
Stativ cu semn 
informativ pentru pat 
și lenjerie

XIBU LABEL COVID
Panou indicator pentru XIBU CROWN

tableDISPLAY COVID
Stativ cu semn 
informativ pentru masă

XIBU XL disinfectDISPLAY COVID
Panou indicator pentru montarea 
pe XIBU XL senseFLUID
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Dezinfectare
Zona de intrare

Zona de intrare | recepție | casa scării | magazin | birou

Listă de verificare pentru dezinfectare

Dezinfectare
Grupul sanitar

Zona de spălare | pisoar | toaletă

Listă de verificare pentru dezinfectare

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini La intrare
Pe tejghea
În fața grupurilor sanitare
În fața magazinului
ca recipiente mici de vânzare

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Balustrade
Butoane de lift
Comutatoare
Tastatură și mouse
Telefoane
Cititoare de carduri bancare
etc.

hygienicPLUS

Inventar Scaune
Mese
Suprafaţă recepție
Tejghele
etc.

hygienicPLUS

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini (spălați dezinfectând) Lângă chiuvetă septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Mâini (dezinfectați) În fața grupurilor sanitare septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Colac toaletă Toaletă wcDISINFECT

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Balustrade
Spălare
touch-Spender
Mâner perie WC
etc.

hygienicPLUS

Inventar Colac toaletă
Armături
Chiuvete
Masă grup sanitar
etc.

hygienicDES AC (spumă)

Pardoseală În zona sanitară hygienicDES AC 

4 5



Dezinfectare
Baia pentru oaspeți

Duș | chiuvetă | toaletă | cadă | cel mai târziu la plecare

Listă de verificare pentru dezinfectare

Dezinfectare
Camera pentru oaspeți

Listă de verificare pentru dezinfectare

Ce? Unde? Cu ce?

Inventar Scaune
Mese
Cutii de noapte
etc.

hygienicPLUS
hygienic3000

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Comutatoare
Telecomandă
Telefon
etc.

hygienicPLUS 
hygienic3000

Pardoseală dură Cameră întreagă hygienic3000

Rufe Lenjerie de pat
Fețe de pernă
etc.

havon DES 60

Rufe Perne decorative
Pături
etc.

havon DES 40

Ce? Unde? Cu ce?

Inventar Colac WC
Spălare
Armături
Chiuvete
Duș
etc.

hygienicDES AC (spumă)

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Comutatoare
Föhn
etc.

hygienicPLUS

Pahar pentru spălat pe dinți Pahar reutilizabil hygienicDES CAPS

Pardoseală de gresie Întreaga baie hygienicDES AC

Rufe Prosoape
Halate de baie
etc.

havon DES 60

Cameră | intrare baie | inventar | cel mai târziu la plecare
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Dezinfectare
Restaurantul

Restaurant | bar | cafenea

Listă de verificare pentru dezinfectare

Dezinfectare
Bucătăria

Bucătărie | loc de spălare | spălare tacâmuri

Listă de verificare pentru dezinfectare

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini (spălare) Loc pentru spălare mâini septDES FOAM
septDES FOAMSOAP
Toate săpunurile Hagleitner

Mâini (dezinfectați) Loc pentru spălare mâini
Trecerea din zona murdară în zona 
curată

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Inventar 
(Curățare și dezinfectare)

Toate suprafețele hygienicDES PERFECT

Suprafețe de contact pentru mână Mânere
Aparate mici
etc.

hygienicDES FORTE

Pahare și tacâmuri (cu mașina) Mașina de spălat tacâmuri ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Pahare și tacâmuri (manual) Chiuvetă de spălare manuală hygienicDES CAPS

Chiuvetă hygienicDES AC (spumă)

Spălare Toate suprafețele hygienicDES AC (spumă)

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini La intrare
În fața grupurilor sanitare

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Balustrade
Meniuri înfoliate
etc.

hygienicPLUS

Inventar Scaune
Mese
Bufet
etc.

hygienicPLUS

Zonă de bar Suprafeţe hygienic3000

Suprafețe din oțel inoxidabil Zonă de bar
Bufet

hygienicDES FORTE

Pahare (cu mașina) Mașina de spălat tacâmuri ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Pahare (manual) Chiuvetă de spălare manuală hygienicDES CAPS

Chiuvetă hygienicPLUS

Rufe Fețe de masă
Șervete din stofă
etc.

havon DES 60
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Dezinfectare
Zona pentru copii

Dezinfectare
Sala pentru seminarii

Zonă de joacă | jucării | textile (pături, animale din stofă, ..) Sală pentru seminarii / sală pentru ședințe

Listă de verificare pentru dezinfectare Listă de verificare pentru dezinfectare

Ce? Unde? Cu ce?

Mâinile personalului La intrare septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Inventar Măsuță pentru copii
Scaune
etc.

hygienicPLUS

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Balustrade
etc.

hygienicPLUS

Jucării În cameră hygienicDES FORTE

Jucării (plastic) Mașină pentru tacâmuri ecosol DES TABS

Textile Mașină de spălat havon DES 40

Pardoseală Pardoseli dure hygienic3000

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini (dezinfectați) La intrare
În zonele de tranziție dintre sala pentru 
seminarii și hotel

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mâini (spălați dezinfectând) Locul de spălat din birou septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Balustrade
Aparat de cafea
Automat pentru băuturi
Știfturi
Telecomandă
etc.

hygienicPLUS

Inventar Scaune
Mese
etc.

hygienicPLUS
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Dezinfectare
Zona fitness

Dezinfectare
Zona wellness

Schimbare haine | camere de duș | aparate | camera de squash | bowling Schimbare haine | dușuri | sauna | Whirlpool | pool | solariu

Listă de verificare pentru dezinfectare Listă de verificare pentru dezinfectare

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini La intrare
În fața grupurilor sanitare

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Inventar Mese
Bănci
Dulap
etc.

hygienic3000

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Balustrade
Föhn
Comutatoare
etc.

hygienicPLUS

Aparate de fitness Suprafețe de contact cu mâna și 
pielea

hygienicPLUS

Rogojini și accesorii yoga Suprafețe de contact cu mâna și 
pielea

hygienicPLUS
hygienic3000

Camere de duș Gresie
Pereți și pardoseală
Armături 
Chiuvete

hygienicDES AC

Pardoseli Întreaga zonă hygienic3000

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini (dezinfectați) La intrare
În fața grupurilor sanitare

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mâini (spălați dezinfectând) La locul pentru spălatul mâinilor septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Balustrade
etc.

hygienicPLUS

Inventar Canapele
Mese
Dulap
etc.

hygienic3000

Dușuri Gresie
Pereți și pardoseală
Armături
Chiuvete

hygienicDES AC (spumă)

Gresie Pardoseală hygienicDES AC

Solariu Suprafeţe hygienicPLUS

Baie de aburi, sauna, infraroșu etc. Suprafețe de așezare (inclusiv lemn)
Pardoseli
Suprafețe de contact pentru mână

hygienic3000

Rufe Prosoape havon DES 60
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Dezinfectare
Spălătoria

Listă de verificare pentru dezinfectare

Dezinfectare
Camera de depozitare pentru detergenți

Camera de depozitare pentru detergenți | cărucior pentru curățenie| loc pentru spălat

Listă de verificare pentru dezinfectare

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini (dezinfectați) La intrare
La mașinile de spălat

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mâini (spălați dezinfectând) La locul pentru spălatul mâinilor septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Inventar Hublou
Cărucioare, coș pentru rufe
etc.

hygienicPLUS

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Balustrade
etc.

hygienicPLUS

Rufe Mașină de spălat 
(dozare automată) 

havon PROFESSIONAL DISINFECT 
40
havon PROFESSIONAL DISINFECT 
60

Rufe Mașină de spălat 
(dozare manuală) 

havon DES 40
havon DES 60

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini (dezinfectați) Pe cărucioarele pentru curățenie
La locul pentru spălatul mâinilor

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mâini (spălați dezinfectând) La locul pentru spălatul mâinilor septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Găleată pentru curățenie hygienicPLUS

Rufe Rezerve pentru mopuri
Lavete pentru șters
Îmbrăcăminte personală

havonDES 60

Mașini de spălat | rufe | loc de spălat
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Cameră pentru personalul | intrare furnizori

Listă de verificare pentru dezinfectare

Dezinfectare
Intrarea în parcarea subterană / camera de depozitare

Listă de verificare pentru dezinfectare

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini (dezinfectați) La intrare
În fața intrării furnizorilor

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mâini (spălați dezinfectând) La locul pentru spălatul mâinilor septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Inventar Scaune 
Mese
Aparat de cafea 
Automat pentru băuturi
etc.

hygienicPLUS

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Balustrade
Mâner cuptor cu microunde
Frigider
etc.

hygienicPLUS

Chicinetă Suprafață
Chiuvetă pentru spălat 
etc.

hygienicPLUS

Tacâm Mașină pentru tacâmuri ecosol DES TABS
Rufe Prosop pentru tacâmuri  havonDES 60

Ce? Unde? Cu ce?

Mâini Lângă intrări septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Suprafețe de contact pentru mână Mânere uși
Balustrade
Butoane de lift
Automat pentru bilete de parcare 
etc.

hygienicPLUS

Obiecte închiriate Încălţăminte
Aparate sportive
Cască pentru bicicliști 
Costume de rafting și scufundări
Echipament pentru alpinism
etc.

hygienic3000 ca o baie de 
scufundare
hygienicPLUS pentru pulverizare

Intrarea din parcarea subterană | lift | loc de depozitare aparate pentru sport 
| magazin pentru închirieri

Dezinfectare
Camera pentru personal
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Dezinfectare contra coronavirusurilor (SARS-CoV-2)
Prezentarea produselor

septLIQUID SENSITIVE* septLIQUID PLUS*
Cod art. 4110705804
6 x 700 ml 
 
Soluție pe bază de alcool gata de utilizare pentru 
dezinfectare igienică și chirurgicală a mâinilor.

• dezinfectare virucidă limitată a mâinilor conform EN 14476
• tolerată în special de pielea sensibilă și uscată, fapt confirmat dematologic
• acționează în 30 secunde împotriva coronavirusurilor
• dermatologic ireproșabil, confirmat pentru copii de la 3 ani 
• conține 631 g/kg propan-2-ol

Cod art. 4110704603
6 x 700 ml
 
Soluție pe bază de alcool gata de utilizare, pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală 
a mâinilor.

• dezinfectare virucidă a mâinilor conform EN 14476
• și împotriva norovirusurilor în decurs de 15 secunde
• tolerată foarte bine de piele, fapt confirmat dermatologic
• fără substanțe active care în timp s-ar putea acumula
• conține 800 g/kg etanol

septDES GEL*
Cod art. 4110708639
5 x 1000 ml

Gel pe bază de alcool gata de utilizare, pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor.

• dezinfectare virucidă a mâinilor conform EN 14476

• și împotriva norovirusurilor în decurs de 15 secunde

• tolerată foarte bine de piele, fapt confirmat dermatologic

• dermatologic ireproșabil, confirmat pentru copii de la 3 ani

septDES FOAM*
Cod art. 4110708703 
6 x 600 ml

Dezinfectare cu spumă fără alcool pentru spălarea și/sau dezinfectarea mâini-
lor.

• dezinfectare virucidă limitată a mâinilor conform EN 14476
• acționează în 30 secunde împotriva coronavirusurilor
• Verificat conform EN 1500, EN 1499, EN 13727 și EN 13624.
• Cu aromă discretă de portocale
• Confirmat dermatologic

septDES FOAMSOAP
Cod art. 4110709603
6 x 600 ml 
 
Spumă fără alcool pentru spălarea igienică a mâinilor.

• virucid limitat conform EN 14476
• acționează în 30 secunde împotriva coronavirusurilor
• certificat conform EN 1499.
• Cu aromă discretă de grapefrut
• Confirmat dermatologic

XIBU senseDISINFECT
Cod art. 4110600250
Î x L x A 27,7 × 13,5 × 10,8 cm 

Dispenser fără atingere pentru dezinfectant pentru dezinfecția mâinilor.

• porție reglabilă
• sistem de porționare închis – de aceea nu este necesară nicio preparare
• poziționare flexibilă cu suport de perete, picior pentru masă sau podea

XIBU senseFOAM
white Cod art. 4110201050
black Cod art. 4110203467
Î x L x A 27,7 × 13,5 × 10,8 cm

Dispenser fără contact pentru săpunuri cu spumă și pentru spumă de dezinfectare a mâinilor.

• Indicator nivel de încărcare cu LED
• disponibil în alte 5 variante de decor
• funcționează cu baterii sau de la rețea

XIBU XL senseFLUID
white Cod art. 4110301070
black Cod art. 4110301067
Î x L x A  29,5 × 15,5 × 11,8 cm

Dispenser fără atingere pentru dezinfectant pentru dezinfecția mâinilor.

• predarea rapidă a produsului la momente de aglomerație
• Gelul este adecvat pentru utilizatori nefamiliarizați
• poziționare flexibilă cu picior pentru masă sau podea

XIBU disinfectTABLE

XIBU XL disinfectTABLE

XIBU disinfectFLOOR

XIBU disinfectFLOOR

Art.-Nr. 4110600450 
H × B × T  44,5 × 15,5 × 21,5 cm

• Suport cu picior scurt pe masă pentru dispensere conținând XIBU 

senseDISINFECT și senseFOAM
• cu tavă de scurgere integrată

Cod art. 4110600950 
H x W x D 44,5 x 15,5 x 21,5 cm

• Suport cu picior scurt pentru dispenserul XIBU XL senseFLUID
• cu tavă de scurgere integrată

Cod art. 4110601050 
H × B × T 130 × 39,5 × 38,5 cm

• Suport stand pentru așezare pe pardoseală pentru dispenserul conți-

nând XIBU senseDISINFECT și 
senseFOAM

• Pentru amplasarea mobilă de dispensere pentru dezinfectanți
• Ideal pentru zonele de intrare, ca de ex.: restaurante, hoteluri, cămine 

de îngrijire, bănci, centre de evenimente etc.

Cod art. 4110601150 
H × B × T  130 × 39,5 × 38,5 cm

• Suport stand pentru dispenserul XIBU XL senseFLUID pentru pozițio-

narea pe podea
• Pentru amplasarea mobilă de dispensere pentru dezinfectanți
• Ideal pentru zonele de intrare, ca de ex.: restaurante, hoteluri, cămine 

de îngrijire, bănci, centre de evenimente etc.
* Acest produs este disponibil și în alte ambalaje.

Dezinfectare contra coronavirusurilor (SARS-CoV-2)
Prezentarea produselor
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Dezinfectare contra coronavirusurilor (SARS-CoV-2)
Prezentarea produselor

hygienicDES FORTE

hygienicDES PERFECT

hygienicDES AC

Cod art. 4460100808
6 x 0,9 kg 
 
Soluție pe bază de alcool gata de utilizare pentru dezinfectare rapidă, pentru toate suprafețele rezistente la 
alcool.

• ușor în utilizare, gata de utilizat, 450 g/kg etanol

•  ideal pentru dezinfectarea rapidă a tuturor suprafețelor rezistente la alcool (nu și pentru plexiglas)

• acționează în 30 de secunde, limitat virucid (Corona)

• incl. un pistol de pulverizat

Cod art. 4460101211
10 kg 
 
Dezinfectant alcalin pentru curățare și dezinfectare într-o singură etapă de lucru.

•  Concentrat pentru prepararea pe cont propriu a soluției de utilizat

•  Ideal pentru curățarea și dezinfectarea de suprafețe rezistente la substanțe alcaline

•  Conține în plus o proporție mare de ingrediente active pentru dizolvarea murdăriei și grăsimii

•  Acționează limitat virucid: Dozare 2% - 15 min.

Cod art. 4460101611
10 kg
 
Curățător de dezinfectant acid pe bază de acid lactic cu putere excelentă de descalcare.

• Concentrat pentru prepararea pe cont propriu a soluției de utilizat 

• ideal pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor rezistente la acizi

• conține, pe lângă dezinfectare, și o proporție mare de substanțe active cu efect de curățare și 

dizolvare a depunerilor de calcar

• curăță și dezinfectează într-o singură etapă de lucru

• acționează limitat virucid: Dozare 1,5% - 5 min.

hygienicDES AC
Cod art. 4460101608
1 kg

Curățător de dezinfectant acid pe bază de acid lactic cu putere excelentă de descalcare.

• ușor în utilizare, gata de utilizat, ca spumă pentru dezinfecția suprafețelor

• curăță, dezinfectează și dizolvă depunerile de calcar într-un interval de doar 5 minute (limitat virucid)

• incl. un pulverizator spumă

hygienicDES CAPS
Cod art. 4460101433 
80 x 5 g

Dezinfectant concentrat pulbere extrem de eficient cu spectru de acțiune complet.

• unități separate de dozare în folie solubilă în apă

• spectru de acțiune amplu, inodor și ușor în utilizare

• virucid

• acționează și împotriva norovirusurilor în decurs de numai 5 secunde

• ideal dezinfectarea manuală prin scufundare a paharelor, a paharului pentru periuța de dinți, a 

vazelor de flori, a termosuriloretc.

Dezinfecția împotriva coronavirusurilor
Prezentarea produselor

wcDISINFECT
Cod art. 4110707901
6 x 300 ml
 
Spumă de curățat pentru colace de toaletă cu acțiune dezinfectantă rapidă. 

• fără alcool
• foarte protector pentru material
• economicos în utilizare
• se usucă repede 
• nu lasă resturi care atacă pielea
• ideal, pentru ca oaspeții să-și dezinfecteze singuri colacul lor de toaletă

hygienicPLUS
Cod art. 4460100308
6 x 1 kg

Dezinfectant rapid gata de utilizare, pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor sensibile la 
alcool.

• ușor în utilizare, gata de utilizat

• poate fi utilizat pe toate suprafețele (chiar și plexiglas) - valoare pH: neutru

•  acționează în 30 de secunde, limitat virucid (Corona)

• incl. un pistol de pulverizat și două pulverizatoare spumă

• ideal pentru suprafețe mici, cum ar fi suprafețele de contact cu mâna

hygienic3000
Cod art. 4460100411 
10 kg

Concentrat pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor de orice fel.

• Concentrat de dezinfectant pentru prepararea pe cont propriu a soluției 

• produs neutru pentru toate domeniile

• poate fi utilizat pe toate suprafețele (chiar și plexiglas) - valoare pH: neutru

• acționează limitat virucid (coronavirusuri): Dozare 2,5% - 5 min. sau 2,0% - 15 min.

• ideale pentru suprafețe care au contact direct cu pielea, deoarece nu trebuie spălate ulterior

XIBU senseSEATCLEANER
white Cod art. 4110101450
black Cod art. 4110101467
Î x L x A 23 × 12,8 × 10,7 cm 

Dispenser fără atingere pentru dezinfectarea și curățarea cu spumă a colacelor de toaletă.

• Recipient de rezervă 
• porție reglabilă 
• blocabil
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Produs
Dozare / timp de 
expunere Cum Cu ce

septLIQUID SENSITIVE nediluat, 
30 de secunde

Aplicați pe mâinile uscate.
frecați/lăsați 30 de secunde
să acționeze.

XIBU senseDISINFECT

septLIQUID PLUS nediluat, 
30 de secunde

Aplicați pe mâinile uscate.
frecați/lăsați 30 de secunde
să acționeze.

XIBU senseDISINFECT

septDES GEL nediluat,
30 de secunde

Aplicați pe mâinile uscate.
frecați/lăsați 30 de secunde
să acționeze.

XIBU XL senseFLUID

septDES FOAM nediluat, 
30 de secunde

Aplicați pe mâinile uscate. Frecați 
30 de secunde. Spălați cu apă. 
Uscați cu un prosop de unică 
folosință.

XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

septDES FOAMSOAP nediluat, 
30 de secunde

Aplicați pe mâinile uscate. Frecați 
30 de secunde. Spălați cu apă. 
Uscați cu un prosop de unică 
folosință.

XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

wcDISINFECT nediluat, 
30 de secunde

Aplicați produsul pe hârtie igienică. 
Curățați și dezinfectați cu aceasta 
colacul de toaletă. Nu clătiți.

XIBU
senseSEATCLEANER
XIBU
touchSEATCLEANER

hygienicPLUS nediluat, 
30 de secunde

Aplicați produsul sub formă de 
spumă, întindeți-l, nu spălați.

safetyWIPEs și 
pulverizator spumă

hygienic3000 250 ml/ 10 l, 
5 minute

Aplicați produsul, lăsați-l să 
acționeze. Ștergerea ulterioară nu 
este necesară.

safetyMOP și 
safetyWIPEs

hygienicDES FORTE nediluat, 
30 de secunde

Aplicați produsul, lăsați-l să 
acționeze, nu spălați

safetyWIPEs și pistol de 
pulverizat

hygienicDES PERFECT 200 ml/10l,
15 min

Aplicați produsul. Lăsați-l să 
acționeze. Curățați și dezinfectați 
suprafața. Spălați cu apă.

safetyMOP și 
safetyWIPEs

hygienicDES AC 1 kg nediluat, 
5 minute

Aplicați produsul ca spumă. Lăsați-l 
să acționeze. Îndepărtați-l cu apă.

safetyWIPEs și 
pulverizator spumă

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

Aplicați produsul. Curățați 
suprafața. Lăsați-l să acționeze. 
Îndepărtați-l cu apă

safetyMOP și 
safetyWIPEs

hygienicDES CAPS 1 Cap/l 
5 minute

Dizolvați produsul în apă rece; după 
15 minute are putere de acțiune 
pentru 8 ore. Aplicați produsul, 
lăsați-l să acționeze, spălați cu apă.

safetyWIPEs pentru 
ștergere sau recipient 
pentru baie de 
scufundare pahare

ecosol DES TABS 1 tabletă/ proces 
de spălare

Temperatura de spălare 
45-75°C

Mașină pentru tacâmuri

ecosol ECO DES 1,5 g/l Dozați în soluția de spălare cu 
detergent, solicitați tehnicienii 
pentru utilizare

Mașină pentru tacâmuri

havon DES 60 38 ml/kg de rufe 
uscate

Program de spălare la 60°C Mașină de spălat

havon DES 40 35 ml/kg de rufe 
uscate

Program de spălare la 40 °C Mașină de spălat

Dezinfectare contra coronavirusurilor (SARS-CoV-2)
Prezentarea produselor

ecosol ECO DES
Cod art. 4210301111
10 kg
 
Dezinfectant și înălbitor lichid, puternic concentrat, pe bază de apă oxigenată, pentru mașini 
industriale de spălat vase.

• îndepărtează pete deosebit de dificile, cum ar fi cele de cafea sau de ceai

• sprijină acțiunea de curățare a tuturor detergenților Hagleitner de spălare a tacâmurilor

• împiedică transportul de germeni în spaţiul de limpezire al mașinii.

• Acțiune dezinfectantă de la 45°C, confirmată prin rapoarte de expertiză

havon DES 60
Cod art. 4310200700
15 kg

Detergent special sub formă de pulbere care nu face multă spumă pentru spălare, înălțime, dezinfectare 
și îngrijire.

• Pentru evitarea bolilor transmisibile prin țesuturi, mopuri, prosoape sau cârpe

• Rufa capătă un parfum proaspăt minunat și este mlădioasă la apucare

• Ideal pentru textile sensibile la igienă

• Eficiență testată împotriva tuturor virusurilor încapsulate și neîncapsulate, bacteriilor și sporilor de 

bacterii

havon DES 40
Cod art. 4310200738 
12 kg 

Detergent special sub formă de pulbere pentru spălare, dezinfectare și îngrijire a țesuturilor de 
înaltă calitate la 40 °C.

• ideal pentru rufe delicate

• lasă un parfum proaspăt, agreabil.

• Eficacitate garantată împotriva tuturor virușilor înveliți și neînveliți, bacteriilor, inclusiv microbacte-
rii și spori bacterieni, ciuperci ale pielii.

ecosol DES TABS
Cod art. 4210400500
2 x 70 tablete 
 
Tablete pentru faze multiple, de înaltă performanță, pentru curățarea și dezinfectarea de tacâmuri și pahare în 
mașini de spălat tacâmuri, de uz casnic.

• O folie solubilă în apă protejează împotriva contactului cu produsul

• Curățare, detartrare, protecție la coroziune, uscare cu luciu și sare într-un

• complex de oxigen ecologic

• acțiune de dezinfectare excelentă începând deja de la 45°C, chiar și împotriva norovirusurilor

Dezinfectare contra coronavirusurilor (SARS-CoV-2)
Prezentarea produselor
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