
Innovative Hygiene. 

  

     

 

  
 

  
 

  
 

 

 
 

  
  
  

 

  
 

  

 
 

 
 

 
  
  

 

 
  

 
  

 

 

  
  
 

 
  

 

  
 

 
  

 

  
  
 

 
  

 

 
  

 
 

  
  
  
  

 

 
 

 
  

 

 

  
  
 

 
  

 

  

 
 

  
  
  

Hautschutz

Schutzhandschuhe

Leichte 
Verschmutzung

Mittlere bis starke 
Verschmutzung

Trocknung

Händedesinfektion

Hautpflege

Hautschutzplan

WAS WANN WOMIT WIE ANWENDUNG

handPROTECT
PURE

BRILLANT
nitrilCOMFORT

foamSOAP PURE

abrasivUNIVERSAL

multiROLL
handTUCH XB2

septDES GEL

handCREAM
PURE

• Nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

• Auf Handrücken auftragen
• Sorgfältig eincremen
• Einige Minuten einwirken lassen

• Nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

• Vorher handPROTECT PURE auftragen 
• Bei Tätigkeitswechsel erneuern
• Bei Undichtheit sofort wechseln

• Hände anfeuchten
• Reiniger dosiert auftragen
• Mit wenig Wasser aufschäumen und 

verreiben
• Mit Wasser gründlich abwaschen

• Grobschmutz mit Papier entfernen
• Reiniger dosiert auftragen und verteilen
• Mit wenig Wasser aufschäumen und 

verreiben
• Mit Wasser gründlich abwaschen

• Nach der Reinigung
• Hände sofort sorgfältig trocknen
• Nur sauberes Einmalpapier verwenden
• Keine Gebläsetrockner verwenden

• Auf trockenen, sauberen Händen anwenden
• Desinfektionsmittel dosiert auftragen
• Über die Einwirkzeit nach Standard 

Einreibeverfahren verteilen
• Nicht mit Wasser abwaschen

• Nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

• Auf Handrücken auftragen
• Sorgfältig eincremen
• Einige Minuten einwirken lassen

Vor Arbeitsbeginn
Vor Feuchtarbeiten
Vor Verwendung von Schutzhandschuhen
Vor Kontakt mit Schmutz, Fetten, Ölen
Vor hautschädigenden Tätigkeiten
Nach langen Arbeitsintervallen

Bei Kontakt mit Gefahrstoffen
Bei Reinigungsarbeiten
Bei Pflegetätigkeiten

Vor Arbeitsbeginn
Bei Verschmutzungen
Nach der Toilette
Vor Pausen
Nach Arbeitsende

Bei Verschmutzungen mit Schmierstoffen,
Brems-, Grafitstaub, Ruß
Vor Pausen
Nach Arbeitsende

Nach der Reinigung
Vor der Desinfektion

Vor Arbeitsbeginn
Nach Verarbeitung sensibler Lebensmittel
Nach der Toilette
Nach der Reinigung
Vor reinen Tätigkeiten

Nach Arbeitsende
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ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД 
1592 София,  
бул. Христофор Колумб 70
Телефон +359 (0)2 963 29 01  
Факс +359 (0)2 963 05 86 
sofia@hagleitner.bg
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XIBU XL FLUID
	 интелигентната	система	дозатори
		 за	Вашето	санитарно	помещение	и	индустрията

Добре дошли в света на дигиталните санитарни помещения!

Интелигентни настройки чрез мобил-
ното приложение XIBU

Настройките на дозатора могат да се направят индивидуално в мо-

билното приложение XIBU - в зависимост от това къде и за какво се 

използват Вашите дозатори.

Full Service

Пакетът Full Service съдържа: 

 · съвети, проверка и оценка на нуждите, доставка и монтаж, обу-
чение, сервиз на износващите се части и на капака на дозато-
ра, както и ежегодна техническа проверка

 · Дозаторите XIBU hybrid съдържат за това Proactive Program

С това Hagleitner знае кога дозаторът трябва да се обслужва и ак-

тивно извършва почистването, поддръжката и ремонта на дозатора. 

Вашата полза:

 · винаги функциониращ дозатор
 · с това постигате 30 % по-голяма удовлетвореност на клиента и 

25 % по-малки  
разходи за персонал

 · Новости в обслужването

Консумативи

И тук Hagleitner предлага многобройни решения. Много награди и 

сертификати свидетелстват за високото качество на продуктите, 

включително ЕС еко-етикет, австрийски еко-етикет, както и дерма-

тологичните доклади. Дезинфекциращите средства на Hagleitner са 

атестирани в пълен обхват и отговарят без ограничения на Европей-

ския регламент за биоциди.

Енергийна концепция

Дали от акумулатор, захранващ блок или energyBOX– Вие избирате 

по какъв начин искате да захранвате Вашите дозатори.

ЛПС

Нашата кожа има естествена предпазна бариера, която затруднява 

проникването на гъбички, микроби и патогени в тялото. Контактът с 

течности или постоянното носене на непропускащи въздух, както и 

водоустойчиви ръкавици, омекотяват кожата и значително отслаб-

ват естествения предпазен слой. Това увеличава риска от кожни 

заболявания и/или екземи. Прилагането на мерки за защита на ко-

жата и хигиена на ръцете, предпазва от кожни болести и спомага 

за намаляване на разходите. Освен това Законът за здравословни 

и безопасни условия на труд задължава работодателя да осигури 

подходящи предпазни мерки на работното място. Hagleitner съветва 

и работи с Вас, за да създаде заедно индивидуален план за защита 

на кожата за компанията Ви. Консумативите използвани в XL FLUID, 

отговарят на изискванията за лични предпазни средства (ЛПС).

24/7 данни на живо

Системата за санитарни помещения senseMANAGEMENT на 

Hagleitner използва интелигентността на XIBU дозаторите за една на-

пълно нова форма на управление на хигиената. Данните за употре-

бата на всеки дозатор са независими от местоположението му и са 

на разположение в реално време, като дават възможност за ориен-

тирано към потребностите използване на персонала по почистване 

и поддръжка.

СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

НАШАТА УСЛУГА - ВАШ ЛИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА 
НА КОЖАТА

• преди започване на работа
• след ползване на тоалетна
• след почистване
• преди изискващи чистота дейностиДЕЗИНФЕКЦИЯ

handCREAM PURE
6 × 450 мл Арт. № 4110710101

 · Крем за ръце
 · овлажняващ – за поддържани и кадифено меки  

ръце
 · прониква бързо и без остатъци, запазва  

естественото равновесие на кожата
 · без силикон, парабени, сапуни, оцветители и  

парфюм
 · хидратиращ, успокояващ кожата и благоприятен  

при алергии
 · Дерматологично тестван.

• след приключване на работаГРИЖА ЗА КОЖАТА

Търговски представител ще състави заедно с Вас план за 
защита на кожата, подходящ за вашата работна сфера. 
В този план ще бъде дефинирано какви продукти ще се 
използват и как трябва да се прилагат. Консумативът из-
ползван в XIBU XL FLUID, отговаря на изискванията за лични 
предпазни средства (ЛПС). Прилагането на мерки за защита 
на кожата и хигиена на ръцете, предпазва от кожни болести 
и спомага за намаляване на разходите.

septDES GEL
5 × 1000 мл Арт. № 4110708639

 · Дезинфекциращ гел за ръце
 · съдържащ алкохол, готов за употреба
 · бактерициден, левуроциден, микобактерициден, 

вирусоциден
 · за хигиенна и хирургическа дезинфекция на ръцете
 · подходящ за чувствителни хора и бременни жени
 · при норовирусите действа до 15 секунди

handPROTECT PURE
6 × 750 мл Арт. № 4110710005

 · Защитен лосион
 · без силикон, сапуни, оцветители, парфюми и парабени
 · абсорбира се бързо, отлични поддържащи свойства
 · оставя върху кожата ефективен, особено водонепропу-

склив и дълготраен предпазен филм, който я предпаз-
ва дори и при ползване на ръкавици

 · pH неутрален, дерматологично тестван
 · предотвратява дразненето на кожата и напуканите 

ръце

abrasivUNIVERSAL
5 × 1050 г Арт. № 4110708939

 · Абразивен сапун
 · средно грубо почистващо средство с естествени 

абразивни частици за почистване на ръцете
 · ефективен срещу масла, греси, сажди, феродов и 

графитен прах
 · не съдържа силикон, парабени и сапуни
 · pH неутрален, дерматологично тестван
 · без микропластмаса
 · фин плодов аромат

abrasivPOWER
5 × 1050 г Арт. № 4110703439

 · Абразивен сапун
 · грубо почистващо средство с естествени абразивни 

частици за почистване на ръцете
 · ефективен срещу дизелови и машинни масла, греси, 

феродов и графитен прах
 · без силикон, парабени, сапуни и оцветители
 · pH неутрален, дерматологично тестван
 · без микропластмаса
 · свеж аромат на лайм

abrasivCOLOR
5 × 1050 г Арт. № 4110703239

 · Абразивен сапун
 · Специален почистващ препарат с естествени абра-

зивни частици за  
почистване на ръцете

 · съдържа специални щадящи кожата разтворители 
за премахване на замърсявания от боя,  
дисперсии, бои, лепила и печатарски мастила

 · не съдържа силикон, парабени и сапуни
 · pH неутрален, дерматологично тестван
 · в съответствие с IFRA, подходящ за алергични хора
 · без микропластмаса
 · аромат на зелена ябълка

creamSOAP PURE
5 × 1050 мл Арт. № 4110701339

 · Сапун за ръце
 · без силикон, сапуни, оцветители, парфюми и парабени
 · гъст и висококачествен за леки до средни или
 · променливи замърсявания
 · отдава мека пяна и осигурява чисти, поддържани ръце
 · овлажняващ и в съответствие с IFRA
 · pH неутрален, дерматологично тестван

creamSOAP PREMIUM
6 × 450 мл Арт. № 4110709701

 · Сапун за ръце
 · гъст и висококачествен за леки до средни или промен-

ливи замърсявания
 · отдава мека пяна и осигурява чисти, поддържани ръце
 · без силикон и парабени
 · овлажняващ и в съответствие с IFRA
 · pH неутрален, дерматологично тестван
 · фин, цветен аромат.

•  при замърсявания с масла, греси,  
спирачен и графитен прах, сажди

• преди почивки
• след приключване на работа

ПОЧИСТВАНЕ НА 
КОЖАТА

• преди започване на работа
• преди и след работи с течности
• преди използване на предпазни ръкавици
• преди контакт с мръсотия, грес, масла
• преди работи, които увреждат кожата

ЗАЩИТА НА 
КОЖАТА

• преди започване на работа
• при замърсяване
• след ползване на тоалетна
• преди почивки
• след приключване на работа

ПОЧИСТВАНЕ НА 
КОЖАТА



НИКОГА ПРАЗЕН И ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЛЕСЕН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

КАЧЕСТВЕН ПРОДУКТ ОТ АВСТРИЯ 

ПРОАКТИВНА ПОДДРЪЖКА 

Лесно.
 Умно.

Винаги.

Системите дозатори и консумативи от Hagleitner са разрабо-
тени, проектирани и произведени в Zell am See, Австрия.

Чрез използването на данни на дозатора се осигурява проак-
тивна поддръжка. По този начин Вашите дозатори са винаги на 
разположение и винаги са готови за употреба.

Благодарение на иновативните резервни системи и мониторинга на 
дозаторите в реално време, дозирането е гарантирано във всеки 
момент.*

* само при XIBU XL hybrid

Добре обмислената концепция за обслужване дава възможност за 
проста и безпогрешна работа на дозатора - както при зареждане, 
така и при употреба. 

Патентованата вакуумна опаковка vacuumBAG намалява отпадъците 
с до 95% в сравнение с продуктите на други производители. Това 
се дължи единствено на факта, че нашите консумативи се 
оползотворяват до последната капка, докато в другите системи 
остават неизползвани 13% и повече от съдържанието. Покритието 

на вакуумната опаковка vacuumBAG е с дебелина от едва няколко 
микрометри и тежи само 21 грама. По този начин в един стандартен 
контейнер за отпадъци могат да се съберат над един милион 
вакуумни торбички vacuumBAG.

XIBU XL FLUID hybrid

XIBU XL FLUID analog

XL SPACER KIT    Арт. № 4111222100

ИНДУСТРИАЛЕН ДОЗАТОР ЗА  
ЗАЩИТА НА КОЖАТА И ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ  
за личните предпазни средства (ЛПС)

В × Ш × Д: 292 × 154 × 129 мм
• Безконтактно дозиране
• По-голяма резервна опаковка
• Много голям обхват
• Консуматив без микропластика
• Лесно и сигурно зареждане с помощта на иновативната система vacuumBAG
• Здрава и трайна конструкция
• Многостранно приложима
• Прозорецът с видимост на етикетите осигурява ясно и лесно разграничава-

не на продукта -
• за потребителите и обслужващия персонал
• Защита срещу водни пръски (IP 54)*
• Изпраща работни данни
• Регулируемо количество на дозиране чрез мобилното приложение XIBU
• Електрозахранване по избор чрез energyBOX M, презареждаща се акумула-

торна батерия или мрежов адаптор
• Електронен индикатор за ниво – LED мигаща светлина
• Най-висок стандарт за хигиена в индустриалния сектор
• Елегантен дизайн
• По избор в черно или бяло
• Може да се заключва 

 
*само в комбинация с rechargePOWER hybrid

В × Ш × Д: 329 × 154 × 137 мм
• Механично дозиране
• Регулируемо количество на дозиране
• Голям обхват
• Консуматив без микропластика
• Лесно и сигурно зареждане с помощта на иновативната система 

vacuumBAG
• Здрава и трайна конструкция (включително бутон)
• Многостранно приложима
• Прозорецът с видимост на етикетите осигурява ясно и лесно  

разграничаване на продукта - за потребителите и обслужващия  
персонал

• Защитен срещу водни пръски
• Регулируемо количество на дозиране
• По-висок стандарт за хигиена в индустриалния сектор
• Елегантен дизайн
• По избор в черно или бяло
• Може да се заключва

• Осигурява правилното разстояние и външен вид при последователен монтаж
• Свързващи елементи за до пет дозатора XIBU XL FLUID
• С вграден кабелен канал за Y combiCABLE, при захранване от електричество

Изборът  
е  

Ваш 
analog

Дозирането на кремове и сапун 
за защита на кожата и хигиена на 
ръцете се извършва механично.

• Механично дозиране
• Ръчна настройка на количе-

ството

hybrid
Осигурява безконтактна дезинфек-
ция, защита на кожата, почистване 

на ръцете, грижа за ръцете и данни.

• Безконтактно дозиране
• Дигитален контрол на напълва-

нето
• Настройки на дозирането  

чрез мобилно приложение XIBU
• Дигитален индикатор на потреб-

лението
• Най-висок технологичен стандарт

energyBOX M 

С energyBOX Вие избирате устойчиво и иновативно енергийно решение. 
Hagleitner взима Вашия energyBOX и го рециклира отново по екологичен 
начин.

powerPACK ADAPTER hybrid 

При наличие на захранване powerPACK ADAPTER hybrid постоянно 
доставя енергия на Вашите дозатори XIBU hybrid. Независимо дали е 
монтирано в стената или е свързано към електрическата мрежа, това 
енергийно решение Ви предлага дългосрочна сигурност.
За честа и едновременна употреба на няколко дозатора препоръчваме 
powerPACK BOX. 

rechargePOWER

rechargePOWER Ви предлага независимост в захранването на Вашите 
дозатори XIBU hybrid. Ако rechargePOWER е празен, може да се напра-
вят в powerSTATION до презареждания. С powerSTATION extension са 
възможни до осем презареждания.

Вашата енергия - 
Вашата адаптивност
Hagleitner Ви предлага три лесни и сигурни 
енергийни концепции, за да работят Вашите 
дозатори XIBU hybrid ефективно и икономич-
но. Вие избирате.

Черно или бяло. 

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ XIBU senseMANAGEMENT

Контрол над санитар-
ните помещения

Един поглед към смартфона е 
достатъчен – и ценните данни 
от дозатора  
са налице: Данни за нивото на 
консумативите, снабдяването с 
електрическа енергия и необ-
ходимостта от обслужване. 
 
 

• 25% по-малко разходи за 
обслужване

• 30% повече удовлетворе-
ност на потребителите

Всички данни - винаги 
на живо и актуални.

Чрез автоматичното събиране 
на данни Вашите данни могат 
да се извикат постоянно, в 
реално време, винаги и на-
всякъде. Оценките директно 
от системата Ви позволяват 
ефективно да планирате 
ресурсите си. Тази инфор-
мация и още много други 
неща ще намерите на www.
hygieneportal.com.

• Оптимизация на Вашата  
верига от процеси

• гарантирано качество в 
санитарното помещение

Вашето санитарно помещение - с Ваш дизайн

Вашите данни - Вашата информация

white 
Арт. № 4110302350

white 
Арт. № 4110302450

black 
Арт. № 4110302367

black 
Арт. № 4110302467


