Priročnik za korono

Hotelirstvo in gastronomija

Predgovor
Vaša varnost.
Po zapiranju zaradi koronavirusa morate na novo opredeliti higienske ukrepe v vašem
podjetju. Vaš izziv bo pri tem prepoznavanje nevarnosti za možnost prenosa in tveganje s ciljno usmerjenimi razkuževalnimi ukrepi omejiti na minimum.
Ta priročnik za korono ponuja usmeritev in prikazuje, na kaj je treba paziti: pridobili
boste zagotovilo, da delate pravilno. Pri tem bi bilo treba ukrepom slediti brez večjega
napora: zapleten program usposabljanja ni potreben, izdelki, ki učinkujejo proti koroni,
zadostujejo.
Vsak čistilni in razkuževalni izdelek v tem priročniku je bil ocenjen po EN 14476 in s
tem zanesljivo učinkuje zoper koronavirus.
S tem priročnikom za korono in vsebovanimi kontrolnimi seznami lahko svoje podjetje sistematično analizirate in zaščito zagotovite na vsakem območju.
Podjetje Hagleitner vam predstavlja paket z izbranimi izdelki, da se bo vaše osebje lahko higienskih ukrepov držalo preprosto in zanesljivo. Kajti v praksi se
sprejme in okrona z uspehom samo tisto, kar je preprosto. 50-letne izkušnje
na področju higiene vam zagotavljajo, da imate ob sebi zanesljivega partnerja.
Odkrijte svoje podjetje na novo – z očmi strokovnjaka za higieno.

Vaš

Hans Georg Hagleitner
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Razkuževanje
Uvod

Razkuževanje
Dodatki
Spremljevalni ukrepi
Podjetje dodatno podpira vas ter vaše sodelavke in sodelavce z načrti za razkuževanje in čiščenje COVID-19. Tako
pravilne izvedbe higienskih ukrepov ne bo več nič oviralo .
Svoje podjetje boste pred koronavirusom zaščitili na najboljši mogoči način.
In na vaše prizadevanje ste lahko ponosni: podjetje Hagleitner za to ponuja stojala, obeske in zanke, ki opozarjajo:
Tukaj je bilo »sveže razkuženo«.
Za podrobnejše informacije se obrnite na vašega svetovalca za higieno podjetja HAGLEITNER.
Obiščite tudi spletno stran podjetja Hagleitner. Tukaj boste izvedeli več o akciji USTAVI COVID-19.

doorHANGER COVID
Obešalniki za kljuke na
vratih

bedDISPLAY COVID
Stojalo za posteljo
in perilo

tableDISPLAY COVID
Namizna stojala

Namen priročnika za korono
S priročnikom za korono se sistematično sprehodite po svojem podjetju. Pri tem obravnavajte vsako območje
posebej. Cilj je določiti mesto, kjer bo razkužilo treba uporabiti: Kje je potrebno razkuževalno čistilo? Kje bo
nadomestilo doslej uporabljeno običajno čistilo? Kje mora biti na razpolago podajalnik razkuževalnega sredstva?

toiletSLEEVE COVID
Nalepka za straniščno desko

XIBU LABEL COVID
Opozorilna tabla za XIBU CROWN

Nazorna ponazoritev potrebne uporabe
Slike dodatno ponazarjajo mesta, na katerih je potrebna uporaba sredstev za razkuževanje. Roza pomeni: tukaj
morate redno razkuževati.

Razčlenitev priročnika za korono
Priročnik za korono vsebuje 14 glavnih območij: območje vhoda, soba za goste, kopalnica za goste, kuhinja,
restavracija, območje za otroke, prostor za seminarje, območje za fitnes, območje za wellness, pomivalnica,
prostor za čistila, prostor za osebje in vhod v podzemno garažo. Vključena so tudi podobmočja; tako lahko
območje vhoda vključuje na primer recepcijo, stopnišče, trgovino in pisarno.

Kontrolni seznam

XIBU disinfectDISPLAY COVID
Opozorilna tabla za namestitev na
XIBU senseDISINFECT

XIBU XL disinfectDISPLAY COVID
Opozorilna tabla za namestitev na
XIBU XL senseFLUID

Kontrolni seznam prikaže, kje so potrebni higienski ukrepi. Ponuja vam usmeritev in ponazarja, s čim boste dosegli
maksimalno zaščito.

Uporaba
Med obhodom podjetja pustite zadnjo stran priročnika za korono razprto: pregled izdelkov poleg napotkov za
uporabo vsebuje tudi črtne kode. Tako se lahko pomaknete neposredno na stran za naročanje ustreznega izdelka.
Za to na svoj pametni telefon namestite brezplačno aplikacijo Hagleitner scanME in optično preberite ustrezno
črtno kodo.
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Znak kakovosti potrjuje skupno odgovornost
Mi kot podjetje Hagleitner zagotavljamo popolno učinkovitost naših razkuževalnih izdelkov.
Vsi razkuževalni izdelki so na seznamu ÖGHMP/VAH. Znak kakovosti podjetja Hagleitner za vas kot partnersko
podjetje poudari odgovornost ter gostom in organom prikaže, da skupaj prispevamo k ohranjanju zdravja vaših
gostov in vašega osebja.
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Razkuževanje
Območje vhoda

Razkuževanje
Sanitarni prostori

Območje vhoda | Recepcija | Stopnišče| Trgovina | Pisarna

Prostor za umivanje | Pisoar| Stranišče

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kaj?

Kje?

S čim?

Kaj?

Kje?

S čim?

Roke

na vhodu
na pultu
pred umivalnicami
pred trgovino
kot majhen vsebnik za prodajo

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Roke (pranje za razkuževanje)

ob umivalnikih

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Roke (razkuževanje)

pred umivalnicami

Kljuke
Oprijemala
Tipke v dvigalih
Stikala
Tipkovnica in miška
Telefoni
Čitalnik kartic EC
itd.

hygienicPLUS

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Straniščna deska

Stranišče

wcDISINFECT

Stične površine rok

hygienicPLUS

Stoli
Mize
Površina recepcije
Pulti
itd.

hygienicPLUS

Kljuke
Oprijemala
Izpiranje
Podajalnik na dotik
Ročaj WC ščetke
itd.

Inventar

Straniščna deska
Armature
Umivalniki
Korito
itd.

hygienicDES AC (pena)

Tla

v sanitarnem območju

hygienicDES AC

Stične površine rok

Inventar
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Razkuževanje
Soba za goste

Razkuževanje
Kopalnica za goste

Soba | Vhod v kopalnico | Inventar | Izhod

Prha | Umivalnik | Stranišče | Kopalnica | Izhod

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kaj?

Kje?

S čim?

Kaj?

Kje?

S čim?

Inventar

Stoli
Mize
Nočne omarice
itd.

hygienicPLUS
hygienic3000

Inventar

hygienicDES AC (pena)

Stične površine rok

Kljuke
Stikala
Daljinski upravljalnik
Telefon
itd.

hygienicPLUS
hygienic3000

Straniščna deska
Izpiranje
Armature
Umivalniki
Prha
itd.

Stične površine rok

Kljuke
Stikala
Fen
itd.

hygienicPLUS

Trda tla

celotna soba

hygienic3000

Kozarec za zobno ščetko

Kozarec za večkratno uporabo

hygienicDES CAPS

Perilo

Posteljnina
Prevleke za vzglavnike
itd.

havon DES 60

Tla iz ploščic

celotna kopalnica

hygienicDES AC

Perilo

Okrasni vzglavnik
Odeje
itd.

havon DES 40

Brisače
Kopalni plašči
itd.

havon DES 60

Perilo
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Razkuževanje
Kuhinja

Razkuževanje
Restavracija

Kuhinja | Prostor za umivanje | Čiščenje posode

Restavracija | Bar | Kavarna

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kaj?

Kje?

S čim?

Kaj?

Kje?

S čim?

Roke (umivanje)

Prostor za umivanje rok

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP
vsa mila Hagleitner

Roke

na vhodu
pred umivalnicami

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Roke (razkuževanje)

Prostor za umivanje rok
Prehod s čistega prostora v nečistega

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Stične površine rok

Kljuke
Oprijemala
folijasti jedilniki
itd.

hygienicPLUS

Inventar
(čiščenje in razkuževanje)

vse površine

hygienicDES PERFECT

Inventar

hygienicPLUS

Stične površine rok

Ročaji
manjše naprave
itd.

hygienicDES FORTE

Stoli
Mize
Bife
itd.

Območje bara

Površine

hygienic3000

Pomivalni stroj

ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Površine iz nerjavnega jekla

Območje bara
Bife

hygienicDES FORTE

Kozarci (strojno)

Pomivalni stroj

ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Kozarci (ročno)

Umivalnik za roke

hygienicDES CAPS

Kozarci in posoda (strojno)
Kozarci in posoda (ročno)

Umivalnik za roke

Pomivalno korito
Izpiranje
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hygienicDES CAPS
hygienicDES AC (pena)

vse površine

hygienicDES AC (pena)

Pomivalno korito
Perilo

hygienicPLUS
Namizni prt
Prtički iz blaga
itd.

havon DES 60
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Razkuževanje
Območje za otroke

Razkuževanje
Prostor za seminarje

Območje za igranje | Igrače | Tekstil (odeje, plišaste živali, ...)

Prostor za seminar/razgovore

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kaj?

Kje?

S čim?

Kaj?

Kje?

S čim?

Roke osebja

na vhodu

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Roke (razkuževanje)

na vhodu
pri prehodih iz območja seminarjev v
hotel

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Inventar

Otroška miza
Stoli
itd.

hygienicPLUS

Roke (pranje za razkuževanje)

Prostor za umivanje v pisarni

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Stične površine rok

Kljuke
Oprijemala
itd.

hygienicPLUS

Stične površine rok

hygienicPLUS

Igrača

v prostoru

hygienicDES FORTE

Igrača (umetna masa)

Pomivalni stroj za posodo

ecosol DES TABS

Kljuke
Oprijemala
Kavni aparat
Avtomat za pijačo
Zatiči
Daljinski upravljalnik
itd.

Tekstil

Pralni stroj

havon DES 40

Inventar

hygienicPLUS

Tla

trda tla

hygienic3000

Stoli
Mize
itd.
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Razkuževanje
Območje za fitnes

Razkuževanje
Območje za wellness

Garderobe | Kopalnice s prhami | Naprave | Prostor za squash | Kegljišče

Garderoba | Prhe | Savna | Masažna kad | Bazen | Solarij

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kaj?

Kje?

S čim?

Kaj?

Kje?

S čim?

Roke

na vhodu
pred umivalnicami

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Roke (razkuževanje)

na vhodu
pred prostori za umivanje

Inventar

Mize
Klopi
Omarica
itd.

hygienic3000

Roke (pranje za razkuževanje)

pri prostoru za umivanje rok

Stične površine rok

Kljuke
Oprijemala
Fen
Stikala
itd.

hygienicPLUS

Fitnes naprave

Stične površine rok in obraza

hygienicPLUS

Blazine in oprema za jogo

Stične površine rok in obraza

hygienicPLUS
hygienic3000

Ploščice

Kljuke
Oprijemala
itd.
Ležalniki
Mize
Omarica
itd.
Ploščice
Stene in tla
Armature
Umivalniki
Tla

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE
septDES FOAM
septDES FOAMSOAP
hygienicPLUS

Kopalnice s prhami

Ploščice
Stene in tla
Armature
Umivalniki

hygienicDES AC

Solarij

Površine

hygienicPLUS

hygienic3000

Sedežne površine (tudi lesene)
Tla
Stične površine rok
Brisače

hygienic3000

celotno območje

Parna kopel, savna, infrardeča
savna itd.

Stične površine rok

Tla

Inventar

Prhe

Perilo
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hygienic3000

hygienicDES AC (pena)

hygienicDES AC

havon DES 60
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Razkuževanje
Pralnica

Razkuževanje
Skladišče za čistilna sredstva

Pralni stroji | Perilo| Prališče

Skladišče za čistilna sredstva | Čistilni vozički | Umivalna mesta

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kaj?

Kje?

S čim?

Kaj?

Kje?

S čim?

Roke (razkuževanje)

na vhodu
pri pralnih strojih

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Roke (razkuževanje)

na čistilnem vozičku
pri prostoru za umivanje rok

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Roke (pranje za razkuževanje)

pri prostoru za umivanje rok

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Roke (pranje za razkuževanje)

pri prostoru za umivanje rok

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Inventar

Bočno okno
Vozički in košare za perilo
itd.

hygienicPLUS

Stične površine rok

Kljuke
Oprijemala
itd.

hygienicPLUS

Perilo

Pralni stroj
(samodejno odmerjanje)

havon PROFESSIONAL DISINFECT
40
havon PROFESSIONAL DISINFECT
60

Perilo

Pralni stroj
(ročno doziranje)

havon DES 40
havon DES 60

14
4

Vedro
Perilo

hygienicPLUS
Prevleke za mop
Čistilne krpe
Oblačila za osebje

havonDES 60
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Razkuževanje
Prostor za osebje

Razkuževanje
Vhod v podzemno garažo/prostor za shranjevanje

Prostor za osebje| Vhod za dobavitelje

Vhod iz podzemne garaže | Dvigalo | Skladišče za športno opremo| Posojilnica

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kontrolni seznam za razkuževanje

Kaj?

Kje?

S čim?

Roke (razkuževanje)

na vhodu
pred vhodom za dobavitelje

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Roke (pranje za razkuževanje)

pri prostoru za umivanje rok

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Inventar

Stoli
Mize
Kavni aparati
Avtomat za pijačo
itd.
Kljuke
Oprijemala
Ročica mikrovalovne pečice
Hladilnik
itd.
Površina
Pomivalno korito
itd.
Pomivalni stroj za posodo
Krpa za posodo in pribor

hygienicPLUS

Stične površine rok

Kuhinjsko pohištvo
Posoda in pribor
Perilo
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hygienicPLUS

Kaj?

Kje?

S čim?

Roke

ob vhodih

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Stične površine rok

Kljuke
Oprijemala
Tipke v dvigalih
Parkomat
itd.

hygienicPLUS

Predmeti za izposojo

Čevlji
Športne naprave
Kolesarska čelada
Obleka za rafting in potapljanje
Plezalne naprave
itd.

hygienic3000 kot potopna kopel
hygienicPLUS za škropljenje

hygienicPLUS
ecosol DES TABS
havonDES 60
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Razkuževanje zoper koronaviruse (SARS-CoV-2)
Pregled izdelkov

Razkuževanje zoper koronaviruse (SARS-CoV-2)
Pregled izdelkov

XIBU senseDISINFECT

XIBU senseFOAM

št. art. 4110600250
V x Š x D 27,7 × 13,5 × 10,8 cm

white št. art. 4110201050
black št. art. 4110203467
V x Š x D 27,7 × 13,5 × 10,8 cm

Brezstični podajalnik za tekoča razkuževalna sredstva za roke.
•
•
•

Brezstični podajalnik za penasta mila in peno za razkuževanje rok.

prilagodljiva količina odmerka
zaprt sistem odmerjanja – zato priprava ni potrebna
prilagodljiva namestitev s stenskim držalom, namiznim ali talnim stojalom

• LED-prikaz stanja polnosti
• na razpolago v 5 dodatnih različnih dekorjih
• oskrba z energijo preko baterij ali električne vtičnice

septLIQUID SENSITIVE*

septLIQUID PLUS*

septDES FOAMSOAP

septDES FOAM*

št. art. 4110705804
6 x 700 ml

št. art. 4110704603
6 x 700 ml

št. art. 4110709603
6 x 600 ml

Št. art. 4110708703
6 x 600 ml

Za uporabo pripravljena alkoholna raztopina za higiensko
in kirurško razkuževanje rok.

Za uporabo pripravljena, alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok.

Brezalkoholna pena za higiensko pranje rok.

Brezalkoholno penasto razkužilo za pranje in/ali razkuževanje rok.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• omejeno virucidno razkuževanje rok po EN 14476
• posebej primerno za suho in občutljivo kožo;
dermatološko potrjeno
• učinkuje v 30 sekundah proti koronavirusom
• potrjena toksikološka varnost za otroke od 3. leta starosti
• vsebuje 631 g/kg propan-2-ol

virucidno razkuževanje rok po EN 14476
tudi zoper noroviruse v 15 sekundah
zelo dobra združljivost s kožo, dermatološko potrjeno
brez nabiranja dolgotrajnih učinkovin
vsebuje 800 g/kg etanola

omejeno virucidno penasto milo po EN 14476
učinkuje v 30 sekundah proti koronavirusom
preverjeno po EN 1499
nevsiljivo diši po grenivki
dermatološko potrjeno

omejeno virucidno razkuževanje rok po EN 14476
učinkuje v 30 sekundah proti koronavirusom
strokovno mnenje po EN 1500, EN 1499, EN 13727 in EN 13624
diskretno diši po pomarančah
dermatološko potrjeno

XIBU XL senseFLUID
white št. art. 4110301070
black št. art. 4110301067
V x Š x D 29,5 × 15,5 × 11,8 cm
Brezstični podajalnik za tekoča razkuževalna sredstva za roke.
• hitro odmerjanje izdelka v časih navala
• gel je primeren za neizkušene uporabnike
• prilagodljiva namestitev z namiznim ali talnim stojalom

XIBU disinfectTABLE

XIBU disinfectFLOOR

Št. art. 4110600450
V × Š × G 44,5 × 15,5 × 21,5 cm

Št. art. 4110601050

• Namizno stojalo za XIBU senseDISINFECT in
podajalnik senseFOAM
• z vgrajeno posodo proti kapljanju

V × Š × G 130 × 39,5 × 38,5 cm
• Talno stojalo za XIBU senseDISINFECT in
podajalnik senseFOAM
• Primerno za mobilno postavitev podajalnikov dezinfekciskega
sredstva
• Primerno za sprejemnice npr. v: restavracijah,hotelih, bankah, prireditvenih centrih itd.

septDES GEL*
št. art. 4110708639
5 x 1000 ml
Za uporabo pripravljen, alkoholni gel za higiensko in kirurško razkuževanje rok.
• virucidno razkuževanje rok po EN 14476
• tudi zoper noroviruse v 15 sekundah
• zelo dobra združljivost s kožo, dermatološko potrjeno

XIBU XL disinfectTABLE

XIBU disinfectFLOOR

• toksikološka varnost za otroke od 3. leta starosti

Št. art. 4110600950
V × Š × G 44,5 × 15,5 × 21,5 cm

Št. art. 4110601150
V × Š × G 130 × 39,5 × 38,5 cm

• Namizno stojalo za XIBU XL senseFLUID podajalnik
• z vgrajeno posodo proti kapljanju

• Stojalo za XIBU XL senseFLUID podajalnik
• Primerno za mobilno postavitev podajalnikov dezinfekcije
• Primerno za sprejemnice npr. v: restavracijah,hotelih, bankah, prireditvenih centrih itd.

* Ta izdelek je na voljo tudi v drugih vsebnikih.
18
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Razkuževanje zoper koronaviruse (SARS-CoV-2)
Pregled izdelkov
hygienicDES FORTE

Razkuževanje proti koronavirusu
Pregled izdelkov
XIBU senseSEATCLEANER

št. art. 4460100808
6 x 0,9 kg

white št. art. 4110101450
black št. art. 4110101467
V x Š x G 23 × 12,8 × 10,7 cm

Za uporabo pripravljeno alkoholno hitro razkužilo za vse površine, odporne na alkohol.

Brezdotični podajalnik za razkuževanje in čiščenje straniščne deske s pomočjo pene.

• preprosta uporaba, pripravljeno za uporabo, 450 g/kg etanola

•
•
•

• idealno za hitro razkuževanje površin, odpornih na alkohol (ni primerno za pleksi steklo)
• učinkuje v 30 sekundah, omejeno virucidno (korona)

Rezervni tank
Nastavljiva količina oddajanja
Možnost zaklepanja

• vključno z razpršilko

hygienicDES PERFECT
št. art. 4460101211
10 kg
Alkalno razkužilo za čiščenje in razkuževanje v enem delovnem postopku.
• Koncentrat za samostojno izdelavo uporabne raztopine
• Idealno za čiščenje in razkuževanje površin, odpornih na alkalne snovi
• Vsebuje dodaten visok delež učinkovin, ki odstranjujejo umazanijo in topijo maščobo
• Omejeno virucidno delovanje: odmerjanje 2 % – 15 minut

hygienicDES AC
št. art. 4460101608
1 kg

wcDISINFECT
št. art. 4110707901
6 x 300 ml
Čistilna pena za straniščno desko s hitrim razkužilnim učinkom.
•
•
•
•
•
•

brez alkohola
zelo nežna do materiala
varčno pri uporabi
se hitro posuši
ne pusti ostankov, ki dražijo kožo
idealno, da lahko gosti sami razkužijo WC-desko

Kislo dezinfekcijsko čistilo na osnovi mlečne kisline z odlično močjo odstranjevanja vodnega kamna.
• preprosta uporaba, pripravljeno za uporabo kot pena za razkuževanje površin
• čisti, razkuži in topi vodni kamen v samo 5 minutah (omejeno virucidno)
• vključno s penilko

hygienicDES AC
št. art. 4460101611
10 kg
Kislo dezinfekcijsko čistilo na osnovi mlečne kisline z odlično močjo odstranjevanja vodnega kamna.
• Koncentrat za samostojno izdelavo uporabne raztopine
• Idealno za čiščenje in razkuževanje površin, odpornih na kislino
• poleg razkužila vsebuje tudi visok delež čistilnih učinkovin in učinkovin, ki topijo vodni kamen

hygienicPLUS
št. art. 4460100308
6 x 1 kg
Hitro razkuževalno sredstvo, pripravljeno za uporabo, za čiščenje in razkuževanje
površin, občutljivih na alkohol.
• preprosta uporaba, pripravljeno za uporabo
• se lahko uporablja na vseh površinah (tudi na pleksi steklu) – pH vrednost: nevtralna
• učinkuje v 30 sekundah, omejeno virucidno (korona)
• vključno z razpršilko in dvema penilkama
• idealno za majhne površine, kot so stične površine rok

• očisti in razkuži v enem delovnem postopku.
• omejeno virucidno delovanje: odmerjanje 1,5 % – 5 minut

hygienic3000
hygienicDES CAPS

št. art. 4460100411
10 kg

Št. art. 4460101433
80 x 5 g

Koncentrat za čiščenje in razkuževanje vseh vrst površin.
• koncentrat razkužila za samostojno izdelavo uporabne raztopine

Visoko učinkovit koncentrat razkuževalnega sredstva v prahu z doslednim spektrom delovanja.
• posamezne dozirne enote v vodotopni foliji
• popoln spekter učinkovanja, brez vonja in preprosta uporaba
• virucidno
• učinkuje tudi zoper noroviruse v 5 minutah
• idealen za ročno potopno razkuževanje kozarcev, skodelic za zobne ščetke, vaz za rože,
termosteklenic itd.
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• nevtralen izdelek za vsa območja
• se lahko uporablja na vseh površinah (tudi na pleksi steklu) – pH vrednost: nevtralna
• omejeno virucidno delovanje (koronavirusi): odmerjanje 2,5 % – 5 minut ali 2,0 % – 15 minut
• idealen za površine z neposrednim stikom s kožo, ker izpiranje ni potrebno

Razkuževanje zoper koronaviruse (SARS-CoV-2)
Pregled izdelkov

Razkuževanje zoper koronaviruse (SARS-CoV-2)
Pregled izdelkov

ecosol DES TABS

Izdelek

št. art. 4210400500
2 x 70 tablet

septLIQUID SENSITIVE

Visokozmogljiva večstopenjska tableta za čiščenje in razkuževanje posode in kozarcev v gospodinjskih pomivalnih strojih.
• vodotopna folija ščiti pred stikom z izdelkom

Kako

S čim

nerazredčeno,
30 sekund

Dajte v suhe roke.
Vtirajte in pustite učinkovati
30 sekund.

XIBU senseDISINFECT

septLIQUID PLUS

nerazredčeno,
30 sekund

Dajte v suhe roke.
Vtirajte in pustite učinkovati
30 sekund.

XIBU senseDISINFECT

septDES GEL

nerazredčeno,
30 sekund

Dajte v suhe roke.
Vtirajte in pustite učinkovati
30 sekund.

XIBU XL senseFLUID

septDES FOAM

nerazredčeno,
30 sekund

Dajte v suhe roke. Vtirajte
30 sekund. Izperite z vodo. Osušite
s krpo za enkratno uporabo.

XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

septDES FOAMSOAP

nerazredčeno,
30 sekund

Dajte v suhe roke. Vtirajte
30 sekund. Izperite z vodo. Osušite
s krpo za enkratno uporabo.

XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

wcDISINFECT

nerazredčeno,
30 sekund

Izdelek nanesite na toaletni papir. S
tem obrišite WC-desko in razkužite.
Ne izpirajte.

XIBU
senseSEATCLEANER
XIBU
touchSEATCLEANER

hygienicPLUS

nerazredčeno,
30 sekund

Izdelek nanesite kot peno,
porazdelite, ne izpirajte.

safetyWIPEs in pištola za
peno

hygienic3000

250 ml/ 10 l,
5 minut

Izdelek nanesite, pustite učinkovati.
Brisanje do suhega ni potrebno.

safetyMOP in
safetyWIPEs (varnostne
krpe)

hygienicDES FORTE

nerazredčeno,
30 sekund

Izdelek nanesite, pustite učinkovati,
ne izpirajte.

safetyWIPEs (varnostne
krpe) in razpršilna pištola

hygienicDES PERFECT

200 ml/10l,
15 min

Nanesite izdelek. Pustite učinkovati. safetyMOP in
Površino očistite in razkužite.
safetyWIPEs (varnostne
Izperite z vodo.
krpe)

hygienicDES AC 1 kg

nerazredčeno,
5 minut

Nanesite izdelek kot peno. Pustite
učinkovati. Odstranite z vodo.

safetyWIPEs in pištola za
peno

hygienicDES AC 10 kg

150 ml/10 l,
5 minut

Nanesite izdelek. Očistite površino.
Pustite učinkovati. Odstranite z
vodo

safetyMOP in
safetyWIPEs (varnostne
krpe)

hygienicDES CAPS

1 Cap/l,
5 minut

Izdelek raztopite v mrzli vodi, po
15 minutah začne polno učinkovati
naslednjih 8 ur. Izdelek nanesite,
pustite učinkovati, izperite z vodo.

safetyWIPEs (varnostne
krpe) za brisanje do
suhega ali posoda za
potopno kopel kozarcev

ecosol DES TABS

1 tableta/izpiranje

Temperatura pranja
45–75 °C

Pomivalni stroj za
posodo

ecosol ECO DES

1,5 g/l

Dodatno odmerjanje v perilo k
čistilu, obrnite se na tehnike za
uporabo

Pomivalni stroj za
posodo

havon DES 60

38 ml/kg suhega
perila

Program za pranje s 60 °C

Pralni stroj

havon DES 40

35 ml/kg suhega
perila

Program za pranje s 40 °C

Pralni stroj

• čiščenje, odstranjevanje skorje, zaščita pred korozijo, sušenje s sijajem in sol v enem
• okolju prijazen kisikov kompleks
• odličen razkuževalni učinek že od 45 °C, tudi zoper noroviruse

ecosol ECO DES
št. art. 4210301111
10 kg
Tekoče, visoko koncentrirano razkuževalno in belilno sredstvo na bazi kisika za obrtne pomivalne
stroje za posodo.

Odmerjanje/čas
učinkovanja

• odstranjuje posebej trdovratne madeže, kot so kava ali čaj
• podpira učinek čiščenja vseh sredstev za pomivanje podjetja Hagleitner
• preprečuje prenašanje povzročiteljev bolezni v tekočini za pomivanje
• razkuževalni učinek z oceno potrjen že pri 45 °C

havon DES 60
št. art. 4310200700
15 kg
Pralno sredstvo v obliki praška, ki se malo peni, primerno za pranje, beljenje, razkuževanje in nego.
• za preprečevanje prenosljivih bolezni preko tekstila, mop krp za brisanje, brisač in krp za brisanje
• perilo ima krasen sveži vonj in je nežno na otip
• idealno za tekstil, občutljivo na higieno
• preizkušena učinkovitost proti vsem virusom z ovojem in brez ovoja, bakterijam in bakterijskim sporam

havon DES 40
št. art. 4310200738
12 kg
Specialno pralno sredstvo v obliki praška za pranje, razkuževanje in nego visoko kakovostnega
blaga že pri 40 °C.
• idealno za občutljivo perilo
• na perilu pušča prijeten sveži vonj
• preverjeno učinkovanje proti virusom z ovojnico in brez ovojnice, vsem bakterijam, vključno z
mikobakterijami in bakterijskimi sporami, glivicam kože in plesnim.
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