
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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HAGLEITNER HYGIENE
MAGYARORSZÁG Kft.

Juharfa u. 20.
9027 Győr

Tel. +36 96 512-400
Fax +36 96 517-831

gyor@hagleitner.hu
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SZOLGÁLTATÁSUNK -  
AZ ÖN SZEMÉLYES BŐRVÉDELMI TERVE

• munka előtt
• WC használata után
• takarítás után
• tiszta munkálatok előttFERTŐTLENÍTÉS

handCREAM PURE
6 × 450  ml Cikkszám: 4110710101

 · Kézkrém
 · hidratáló – az ápolt, bársonyosan puha kezekért
 · gyorsan és maradványmentesen felszívódik, nem bontja 

meg a bőr természetes egyensúlyát
 · szilikon-, parabén-, szappan-, színezék- és parfümmentes
 · visszazsírzó, bőrnyugtató és allergiabarát
 · bőrgyógyászatilag tesztelt

• munkavégzést követőenBŐRÁPOLÁS

A higiéniai tanácsadó Önnel közösen állítja össze a profiljának megfe-
lelő bőrvédelmi tervet. Ebben meghatározzuk, hogy mely termékekre 
van szükség és hogyan kell azokat alkalmazni. A XIBU XL FLUID-ban 
használt utántöltők megfelelnek az egyéni védőeszközökre (PPE) 
vonatkozó szabályoknak.

A bőrvédelemnek és a kézhigiéniának köszönhetően megelőzheti a 
foglalkozási bőrbetegségeket, és így költségeket takaríthat meg.

septDES GEL
5 × 1000  ml Cikkszám: 4110708639

 · Kézfertőtlenítő gél
 · alkoholos, használatra kész
 · baktériumölő, levurocid, mikobaktériumölő, vírusölő
 · higiénikus és sebészeti kézfertőtlenítéshez
 · alkalmas érzékeny emberek és terhes nők számára
 · norovírusok ellen 15 másodpercen belül hatásos

Üdvözöljük a digitális mosdóhelyiségek világában!

Intelligens beállítások a XIBU alkalmazá-
son keresztül

Az adagolók beállításai testre szabhatók a XIBU alkalmazásban –  

attól függően, hogy hol és mire használja az adagolókat.

Full Service szolgáltatás

A Full Service csomag a következőket tartalmazza: 

 · Konzultáció, ellenőrzés és igényfelmérés, szállítás és telepítés, 
oktatás, kopóalkatrész- és adagolófedél-szolgáltatás, valamint éves 
műszaki ellenőrzés

 · A XIBU hybrid adagolók tartalmazzák a Proaktív programot is

Ennek eredményeként a Hagleitner tudja, mikor van szükség egy adagoló 

szervizelésére, és proaktívan végzi az Ön adagolóinak tisztítását, karban-

tartását és javítását. Az Ön haszna:

 · folyamatosan üzemelő adagolók
 · ezáltal 30%-kal magasabb az ügyfél-elégedettség & 25%-kal keve-

sebb a személyi ráfordítás
 · Újdonság

Utántöltők

A Hagleitner itt is a megoldások széles skáláját kínálja Önnek. A termékek 

kiváló minőségéről számos díj és tanúsítvány tanúskodik, többek között az 

EU ökocímke, az Osztrák környezetvédelmi címke, valamint számos bőr-

gyógyászati jelentés. A Hagleitner fertőtlenítőszereit teljes körűen értékel-

ték, és teljes mértékben megfelelnek az európai biocid rendeletnek.

Energetikai koncepció

Legyen szó akár akkumulátorról, tápegységről vagy energyBOX-ról –  

Ön választhat, hogy milyen módon kívánja működtetni az adagolóit.

PPE

A bőrünk természetes védőgáttal rendelkezik, amely megnehezíti a gom-

bák, baktériumok és kórokozók behatolását a szervezetbe. A folyadékokkal 

való érintkezés vagy a lég- és vízálló kesztyűk állandó viselése felpuhítja a 

bőrt, és jelentősen legyengíti ezáltal a bőr természetes védőrétegét. Ez 

növeli a bőrbetegségek és/vagy az ekcéma kockázatát. A bőrvédelemnek 

és a kézhigiéniának köszönhetően megelőzheti a foglalkozási bőrbeteg-

ségeket, és így költségeket takaríthat meg. Ezen túlmenően a munkahelyi 

egészségvédelemről és biztonságról szóló törvény kötelezi a munkáltató-

kat arra, hogy a munkahelyen megfelelő óvintézkedéseket biztosítsanak. 

A Hagleitner tanácsokkal látja el, valamint Önnel együtt egyéni bőrvédelmi 

tervet készít a vállalata számára. Az XL FLUID-ban használt utántöltők meg-

felelnek az egyéni védőeszközökre (PPE) vonatkozó szabályoknak.

24/7 élő adatszolgáltatás

A Hagleitner senseMANAGEMENT mosdóhelyiség-rendszer a XIBU ada-

golók intelligenciáját használja a higiéniai menedzsment teljesen új formájá-

hoz. Az egyes adagolók alkalmazási adatai valós időben, helytől függetle-

nül rendelkezésre állnak, és lehetővé teszik a takarító- és szervizszemélyzet 

szükség szerinti bevetését.

ÚJ GENERÁCIÓS RENDSZER

XIBU XL FLUID
 intelligens adagolórendszer
  az ipari mosdóhelyisége számára

handPROTECT PURE
6 × 750  ml Cikkszám: 4110710005

 · Bőrvédő testápoló
 · szilikon-, szappan-, színezék-, parfüm- és parabénmentes
 · gyorsan felszívódik, kiváló ápoló tulajdonságokkal rendel-

kezik
 · hatékony, különösen vízálló és hosszan tartó védőfilmet 

hagy a bőrön, amely kesztyű viselésekor is véd
 · pH-semleges, bőrgyógyászatilag tesztelt
 · megelőzi a bőrirritációkat és a kicserepesedett kezeket

abrasivUNIVERSAL
5 × 1050 g Cikkszám: 4110708939

 · Dörzsölő hatású szappan
 · közepesen durva tisztítószer természetes dörzsszemcsék-

kel a kéztisztításhoz
 · olajok, kenőzsírok, fék- és grafitpor, valamint korom ellen 

hatékony
 · szilikon-, parabén- és szappanmentes
 · pH-semleges, bőrgyógyászatilag tesztelt
 · mikroműanyagoktól mentes
 · finom gyümölcsös illatú

abrasivPOWER
5 × 1050 g Cikkszám: 4110703439

 · Dörzsölő hatású szappan
 · durva tisztítószer természetes dörzsszemcsékkel a  

kéztisztításhoz
 · diesel- és gépolajak, kenőzsír, fék- és grafitpor ellen 

hatékony
 · szilikon-, parabén-, szappan- és színezékmentes
 · pH-semleges, bőrgyógyászatilag tesztelt
 · mikroműanyagoktól mentes
 · friss lime illatú

abrasivCOLOR
5 × 1050 g Cikkszám: 4110703239

 · Dörzsölő hatású szappan
 · különleges tisztítószer természetes dörzsszemcsékkel a 

kéztisztításhoz
 · speciális, bőrbarát oldószereket tartalmaz a  

festékek, diszperziók, lakkok, ragasztók és nyomdafestékek  
okozta szennyeződések eltávolítására

 · szilikon-, parabén- és szappanmentes
 · pH-semleges, bőrgyógyászatilag tesztelt
 · IFRA-kompatibilis, allergiások számára is alkalmas
 · mikroműanyagoktól mentes
 · zöldalma illatú

creamSOAP PURE
5 × 1050  ml Cikkszám: 4110701339

 · Kézmosószappan
 · szilikon-, szappan-, színezék-, parfüm- és parabénmentes
 · sűrű és kiváló minőségű, könnyű és közepes vagy
 · váltakozó szennyeződésekhez
 · lágy habot képez, és gondoskodik a tiszta, ápolt kezekről
 · hidratáló és IFRA-kompatibilis
 · pH-semleges, bőrgyógyászatilag tesztelt

creamSOAP PREMIUM
6 × 450  ml Cikkszám: 4110709701

 · Kézmosószappan
 · sűrű és kiváló minőségű, könnyű és közepes vagy válta-

kozó szennyeződésekhez
 · lágy habot képez, és gondoskodik a tiszta, ápolt kezekről
 · szilikon- és parabénmentes
 · hidratáló és IFRA-kompatibilis
 · pH-semleges, bőrgyógyászatilag tesztelt
 · finom virágos illatú

•  olajos, kenőzsíros, 
fék- és grafitporos, valamint  
kormos szennyeződések esetén

• szünetek előtt
• munkavégzést követőenBŐRTISZTÍTÁS

• munka előtt
• nedves munkálatok előtt és után
• védőkesztyűk használata előtt
• szennyeződésekkel, zsírokkal és olajokkal történő érintkezés előtt
• bőrkárosító tevékenységek előttBŐRVÉDELEM

• munka előtt
• szennyeződések esetén
• WC használata után
• szünetek előtt
• munkavégzést követőenBŐRTISZTÍTÁS



SOHA NEM ÜRES, MINDIG HASZNÁLATRA KÉSZ

KÖNNYEN KEZELHETŐ

OSZTRÁK MINŐSÉGI TERMÉK 

PROAKTÍV KARBANTARTÁS 

Egyszerű.
 Ravasz.
Mindig.

A Hagleitner adagolórendszerek, valamint az utántöltők fejlesztése,  
kialakítása és elkészítése Ausztriában, Zell am See városában folyik.

Az adagolóadatok használatával proaktív karbantartás valósítható meg.  
Az adagolói így mindig használatra készen állnak.

Az innovatív tartalékrendszerek és az adagolók valós idejű felügyelete  
biztosítja a mindenkori adagolást.*

* csak a XIBU XL hybrid esetén

A jól átgondolt kezelési koncepció lehetővé teszi az adagolók egyszerű és 
hibamentes üzemeltetését - mind az utántöltés, mind a használat során. 

A szabadalmaztatott vacuumBAG segítségével akár 95%-kal 
kevesebb hulladék keletkezik, mint más gyártók termékeinél. Ez 
egyedül annak köszönhető, hogy a mi utántöltőink az utolsó 
cseppig kiürülnek, míg más rendszerek esetében bennmarad a 

tisztítószer 13%-a vagy akár ennél is nagyobb mennyisége. A 
vacuumBAG csomagolóburkolatanéhány mikrométer vékony és 
mindössze 21 gramm. Egy szabványos szemetes konténerbe 
több, mint egy millió darab vacuumBAG férne el.

XIBU XL FLUID hybrid

XIBU XL FLUID analog

XL SPACER KIT    Cikkszám: 4111222100

IPARI ADAGOLÓ  
BŐRVÉDELEMHEZ ÉS KÉZHIGIÉNIÁHOZ  
az Ön egyéni védőfelszerelése (PPE)

Ma × Sz × Mé: 292 × 154 × 129 mm
• Érintésmentes adagolás
• Nagy tartaléktartály
• Nagyon nagy hatótávolság
• Mikroműanyag mentes utántöltők
• Egyszerű és biztonságos feltöltés az innovatív vacuumBAG vezetőelemnek 

köszönhetően
• Robusztus és tartós kialakítás
• Sokoldalú felhasználás
• A címkeablak biztosítja a termékek egyértelmű és egyszerű elhatárolását –  

a felhasználók és a szerviz személyzet számára egyaránt
• Fröccsenésbiztos (IP 54)*
• Működési adatok továbbítása
• Állítható adagolási mennyiség a XIBU alkalmazáson keresztül
• Az energia ellátás történhet energyBOX M, újratölthető akkumulátor vagy 

hálózati adapter használatával
• Elektronikus töltöttségjelző - LED villogó fény
• Legmagasabb szintű higiénia az ipari szektorban
• Elegáns dizájn
• Opcionálisan fekete vagy fehér színben
• Zárható 

 
*csak rechargePOWER hybrid készülékkel kombinálva

Ma × Sz × Mé: 329 × 154 × 137 mm
• Mechanikus adagolás
• Állítható adagolási mennyiség
• Nagy hatótávolság
• Mikroműanyag mentes utántöltők
• Egyszerű és biztonságos feltöltés az innovatív vacuumBAG vezetőelemnek 

köszönhetően
• Robusztus és tartós kialakítás (beleértve a nyomógombot is)
• Sokoldalú felhasználás
• A címkeablak biztosítja a termékek egyértelmű és egyszerű elhatárolását – 

a felhasználók és a szerviz személyzet számára egyaránt
• Fröccsenésbiztos
• Állítható adagolási mennyiség
• Magas szintű higiénia az ipari szektorban
• Elegáns dizájn
• Opcionálisan fekete vagy fehér színben
• Zárható

• Biztosítja a megfelelő távolságot és megjelenést a soros szereléshez
• Összekötőidomok legfeljebb öt XIBU XL FLUID adagolóhoz
• Beépített kábelcsatornával az Y combiCABLE számára villamosenergiával 

történő ellátás esetén

white 
Cikkszám: 4110302350

white 
Cikkszám: 4110302450

black 
Cikkszám: 4110302367

black 
Cikkszám: 4110302467

Ön 
vá-

laszt-
hat. 

analog
A bőrvédő és kézhigiéniai krémek 

és szappanok adagolása  
mechanikusan történik.

• Mechanikus adagolás
• Manuális mennyiség beállítás

hybrid
Fertőtlenítés, bőrvédelem,  
kéztisztítás, kézápolás és  

információk érintésmentesen.

• Érintésmentes adagolás
• Digitálisan követhető utántöltési 

állapot
• Adagolási beállítások  

a XIBU alkalmazáson keresztül
• Digitális fogyasztáskijelző
• Legmagasabb technológiai 

színvonal

energyBOX M 

Az energyBOX megoldással a tartós, innovatív energiaellátás mellett dönt. A 
Hagleitner elszállítja és környezetbarát módon felújítja az energyBOX készü-
léket.

powerPACK ADAPTER hybrid 

Amíg áram alatt van, a powerPACK ADAPTER hybrid állandó energiaellátást 
biztosít a XIBU hybrid adagolónak. Hosszú távú biztonságot nyújt akár falba 
süllyesztett szereléssel, akár az áramcsatlakozásba vezetett kábellel.
Nagy gyakoriságú, valamint több adagoló egyidejű használatához ajánljuk a 
powerPACK BOX-ot. 

rechargePOWER

A rechargePOWER a XIBU hybrid adagoló ellátásában függetlenséget nyújt. 
Ha lemerül, a powerSTATION alkalmas két rechargePOWER feltöltésére. A 
powerSTATION extension révén ez akár nyolcra is bővíthető.

Az Ön energiája – 
Az Ön rugalmassága
A Hagleitner a XIBU hybrid adagolók gazdasá-
gos, takarékos üzemeltetéséhez három  
egyszerű, biztos energiaellátási koncepciót nyújt.  
Ön választhat.

Fekete vagy fehér kivitelben. 

XIBU alkalmazás senseMANAGEMENT

Tartsa ellenőrzés alatt 
a mosdóhelyiségeket

Elég egy pillantás az okostelefon-
jára – és az értékes adagolóada-
tok máris kéznél vannak: töltött-
ség, energiaellátás, szervizigény. 
 
 

• 25%-kal kevesebb szervizrá-
fordítás

• 30%-kal nagyobb felhaszná-
lói elégedettség

Az összes adat – mindig 
azonnal és naprakészen.

Az automatikus adatgyűjtésnek 
köszönhetően adatai folyama-
tosan és valós időben, mindig 
és mindenhol lehívhatók. A 
közvetlenül a rendszerből érkező 
kiértékelések lehetővé teszik az 
erőforrások hatékony tervezé-
sét. Sok egyéb mellett ezeket 
az információkat is megtalálja 
a www.hygieneportal.com 
oldalon.

• A folyamatlánc optimalizá-
lása

• garantált minőség a 
mosdóhelyiségben

Az Ön mosdóhelyisége – amilyennek Ön szeretné

Az Ön adatai – az Ön információja


