
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 
ROMÂNIA SRL

Şos. Bucureşti  
Târgovişte nr. 12A
077135 Mogoşoaia 

Tel.: +40 (0)21 3032160 
Fax: +40 (0)21 3032161 

bucuresti@hagleitner.ro
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SERVICIUL NOSTRU -  
PLANUL DVS. PERSONAL DE PROTECȚIE A PIELII

• înainte de începerea lucrului
• după folosirea toaletei
• după curățare
• înainte de activități în medii curateDEZINFECTARE

handCREAM PURE
6 × 450  ml Cod art. 4110710101

 · Cremă de mâini
 · cremă de mâini hidratantă pentru mâini îngrijite, catifelate
 · se absoarbe rapid și fără urme - echilibrul natural este 

astfel păstrat
 · nu conține silicon, parabeni, săpun, colorant și parfum
 · hidratant, calmează pielea și este compatibil cu persoa-

nele alergice
 · Verificat dermatologic

• după terminarea lucruluiÎNGRIJIREA PIELII

Consilierul de igienă creează împreună cu dvs. un plan de protecție a 
pielii pentru compania dvs. În cadrul acestuia, sunt definite produsele 
care se folosesc și modul lor de utilizare. Rezervele utilizate în XIBU 
XL FLUID corespund regulilor privind Echipamentele Individuale de 
Protecție (EIP).

Utilizarea protecției pentru piele și igiena mâinilor previne apariția bolilor 
profesionale ale pielii și contribuie astfel la reducerea costurilor.

septDES GEL
5 × 1000  ml Cod art. 4110708639

 · Gel dezinfectant pentru mâini
 · cu alcool, gata de utilizare
 · bactericid, levurocid, micobactericid, virucid
 · Pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor
 · recomandat pentru persoane sensibile și însărcinate
 · În caz de norovirusuri, eficace în doar 15 secunde

Bine aţi venit în lumea grupului sanitar digital!

Setări inteligente prin aplicația XIBU

Setările dispenserelor se pot efectua individual în aplicația XIBU, în funcție 

de locul și scopul pentru care ați prevăzut dispenserele.

Full Service

Pachetul Full Service include: 

 · consiliere, inspecție și stabilirea necesarului, livrare și montaj, instruire, 
service pentru piesele de schimb și capacele dispenserelor, precum 
și verificarea tehnică anuală

 · Dispenserele XIBU hybrid includ în plus, Proactive Program.

Astfel, Hagleitner știe când trebuie întreținut un dispenser și acționează 

pro-activ pentru curățarea, întreținerea și repararea dispenserelor dvs. 

Avantajele dvs.:

 · dispenserul funcționează întotdeauna
 · astfel, crește gradul de satisfacție al clienților cu 30% & costurile lega-

te de personal scad cu 25%
 · Serviciu noutăți

Rezerve

Și aici, Hagleitner vă oferă soluții multiple. Numeroasele distincții și certifica-

te dovedesc calitatea ridicată a produselor, printre acestea numărându-se 

EU-Ecolabel, simbolul ecologic austriac, precum și expertiza dermatologi-

că. Dezinfectanții de la Hagleitner au fost verificați integral și corespund în 

întregime prevederilor Regulamentului european privind biocidele.

Concept energetic

Indiferent dacă este vorba despre acumulator, adaptor sau energyBOX – 

aveți posibilitatea de a alege în cel fel doriți să utilizați dispenserul.

EIP

Pielea noastră are o barieră naturală de protecție care îngreunează ac-

cesul ciupercilor, germenilor și agenților patogeni în piele. Contactul cu 

lichide sau purtarea permanentă de mănuși etanșe sau impermeabile la 

apă înmoaie pielea mâinilor, ceea ce reduce bariera de protecție naturală. 

Acest lucru crește riscul de boli de piele sau eczeme. Utilizarea protecției 

pentru piele și igiena mâinilor previne apariția bolilor profesionale ale pielii 

și contribuie astfel la reducerea costurilor. De asemenea, legislația privind 

protecția muncii îl obligă pe angajator să ia măsuri adecvate de protecție 

a muncii la locul de muncă. Hagleitner vă consiliază și realizează împreună 

cu dvs. u plan de protecție a pielii pentru compania dvs. Rezervele utili-

zate în XL FLUID corespund regulilor privind Echipamentele Individuale de 

Protecție (EIP).

24/7 date live

Sistemul grup sanitar Hagleitner senseMANAGEMENT folosește inteligen-

ța dispenserului XIBU, pentru o formă cu totul nouă de management al 

igienei. Datele de utilizare ale fiecărui dispenser sunt furnizate independent 

de locație, în timp real și face posibilă planificarea în funcție de necesități a 

intervențiilor personalului de curățenie și serviciu.

SISTEMUL GENERAȚIEI URMĂTOARE

XIBU XL FLUID
 sistemul inteligent de dispensere
  pentru grupul sanitar din industrie

handPROTECT PURE
6 × 750  ml Cod art. 4110710005

 · Loțiune de protecție pentru piele
 · nu conține silicon, săpun, coloranți, parfum și parabeni
 · se absoarbe rapid, are proprietăți de îngrijire deosebite
 · lasă pe piele o peliculă de protecție eficientă, deosebit de 

rezistentă la apă și de durată, care protejează chiar și la 
purtarea mănușilor

 · pH neutru, testată dermatologic
 · previne iritațiile pielii și crăparea mâinilor

abrasivUNIVERSAL
5 × 1050 g Cod art 4110708939

 · Săpun abraziv
 · agent de curățare macrogranular intermediar, cu substanțe 

abrazive naturale, pentru curățarea mâinilor
 · acționează pentru îndepărtarea uleiului, lubrifiantului, pulberii 

pentru frână și a pulberii de grafit, precum și a funinginii
 · nu conține silicon, parabeni și săpun
 · pH neutru, testată dermatologic
 · nu conține microplastic
 · parfum discret de fructe

abrasivPOWER
5 × 1050 g Cod art. 4110703439

 · Săpun abraziv
 · agent de curățare macrogranular, cu substanțe abrazive 

naturale, pentru curățarea mâinilor
 · acționează pentru îndepărtarea uleiului diesel și de mașină, 

a lubrifiantului, a pulberii pentru frână și a pulberii de grafit
 · nu conține silicon, parabeni, săpun și colorant
 · pH neutru, testată dermatologic
 · nu conține microplastic
 · parfum proaspăt de lămâie verde

abrasivCOLOR
5 × 1050 g Cod art. 4110703239

 · Săpun abraziv
 · detergent special, cu substanțe abrazive naturale, pentru  

curățarea mâinilor
 · conține solvenți speciali, plăcuți pe piele pentru îndepărtarea 

murdăriei de vopsea, dispersii, lacuri, adezivi și praf de imprimantă
 · nu conține silicon, parabeni și săpun
 · pH neutru, testată dermatologic
 · conform cu IFRA, potrivit pentru persoanele alergice
 · nu conține microplastic
 · parfum de mere verzi

creamSOAP PURE
5 × 1050  ml Cod art. 4110701339

 · Cremă de mâini
 · nu conține silicon, săpun, coloranți, parfum și parabeni
 · lichid vâscos, de înaltă calitate, pentru murdărie medie, 

resp. ușoară
 · produce o spumă delicată, iar mâinile vor fi curate și 

îngrijite
 · hidratantă și conformă cu IFRA
 · pH neutru, testată dermatologic

creamSOAP PREMIUM
6 × 450  ml Cod art. 4110709701

 · Cremă de mâini
 · lichid vâscos, de înaltă calitate, pentru murdărie medie, 

respectiv ușoară
 · produce o spumă delicată, iar mâinile vor fi curate și 

îngrijite
 · nu conține silicon și parabeni
 · hidratantă și conformă cu IFRA
 · pH neutru, testată dermatologic
 · parfum floral discret

•  în cazul murdăririlor cu ulei, lubrifiant, pulbere 
pentru frână și pulbere de grafit, funingine

• înainte de pauze
• după terminarea lucruluiCURĂȚAREA PIELII

• înainte de începerea lucrului
• înainte și după lucrările în condiții de umiditate
• înainte de utilizarea mănușilor de protecție
• înainte de contactul cu murdărie, vaselină, uleiuri
• înainte de activitățile prin care se atacă pieleaPROTECȚIA PIELII

• înainte de începerea lucrului
• în cazul murdăririlor
• după folosirea toaletei
• înainte de pauze
• după terminarea lucruluiCURĂȚAREA PIELII



NICIODATĂ GOL ȘI PERMANENT DISPONIBIL

UȘOR DE UTILIZAT

PRODUS DE CALITATE AUSTRIAC 

ÎNTREȚINERE PROACTIVĂ 

Simplu.
 Inteligent.

Permanent.

Sistemele de dispensere precum și rezervele de la Hagleitner sunt 
dezvoltate, proiectate și produse în Zell am See, Austria.

Prin utilizarea datelor dispenserelor poate fi realizată o întreținere 
proactivă. Dispenserele dvs. rămân astfel permanent disponibile și 
întotdeauna gata de utilizare.

Datorită sistemelor inovatoare de rezerve și supraveghere în timp real a 
dispenserelor este asigurată o dozare în orice moment.*

* numai la XIBU XL hybrid

Un concept de operare bine gândit permite o operare ușoară și fără erori a 
dispenserelor - atât la reumplere, cât și în utilizare. 

vacuumBAG brevetată reduce deșeurile cu până la 95% aîn 
comparație cu produsele altor producători. Acest lucru se datorează 
faptului că o completare este consumată până la capăt, în timp 
ce alte sisteme mai conțin cantități reziduale de 13% sau mai mult. 

Învelișul ambalajului vacuumBAG are doar câțiva micrometri 
grosime și cântărește doar 21 de grame. Într-un coș de gunoi 
standard încap astfel este un milion vacuumBAGs.

XIBU XL FLUID hybrid

XIBU XL FLUID analog

XL SPACER KIT    Cod art. 4111222100

DISPENSER PENTRU SOLUȚIE DE  
PROTECŢIE A PIELII ŞI IGIENA MÂINILOR  
pentru echipamentele individuale de protecție (EIP)

Î × L × A: 292 × 154 × 129 mm

• Predare fără atingere
• Rezervor mare
• Rază de acțiune foarte mare
• Rezerve fără microplastic
• Umplere ușoară și sigură a dispenserului datorită sistemului inovator vacuum-

BAG
• Construcție robustă și cu durată de viață mare
• Utilizare multiplă
• Fereastra pentru etichetă face posibilă o diferențiere clară și sigură a produsu-

lui – pentru utilizatori și personalul din service
• Protecție împotriva stropilor de apă (IP 54)*
• Comunică datele de utilizare
• Setări pentru dozarea cantității a porției prin intermediul aplicației XIBU
• Alimentare electrică opțională prin energyBOX M, acumulator reîncărcabil sau 

adaptor de rețea
• Afișaj electronic nivel de încărcare – lumină LED intermitentă
• Cel mai înalt standard de igienă în domeniul industrial
• Design elegant
• Disponibil în culorile alb sau negru
• Blocabil 

 
*numai în combinație cu rechargePOWER hybrid

Î × L × A: 329 × 154 × 137 mm
• Dozare mecanică
• Cantitate reglabilă a porției
• Rază de acțiune mare
• Rezerve fără microplastic
• Umplere ușoară și sigură a dispenserului datorită sistemului inovator vacuum-

BAG
• Construcție robustă și cu durată de viață mare (inclusiv buton de apăsare)
• Utilizare multiplă
• Fereastra pentru etichetă face posibilă o diferențiere clară și sigură a produsu-

lui – pentru utilizatori și personalul din service
• Protecție împotriva stropilor de apă
• Cantitate reglabilă a porției
• Cel mai înalt standard de igienă în domeniul industrial
• Design elegant
• Disponibil în culorile alb sau negru
• Blocabil

• Asigură distanța corectă și optica în cazul montajului în serie
• Piese de legătură pentru până la cinci dispensere XIBU XL FLUID
• Conține conductă integrată pentru cablu pentru Y combiCABLE în cazul 

alimentării cu curent electric

white 
Cod art. 4110302350

white 
Cod art. 4110302450

black 
Cod art. 4110302367

black 
Cod art. 4110302467

Aveți 
de 

unde 
alege. 

analog
Cremele sau săpunul pentru pro-
tecția pielii și igiena mâinilor sunt 

dozate mecanic.

• Dozare mecanică
• Reglare manuală a cantității

hybrid
Oferă dezinfectarea fără atingere, 
protecția pielii, curățarea mâinilor, 

îngrijirea pielii și date.

• Predare fără atingere
• Indicator digital al gradului de 

umplere
• Setarea distribuției prin interme-

diul aplicației XIBU
• Indicator de consum digital
• Cel mai înalt nivel al tehnologiei

energyBOX M 

Alegând energyBOX, decideți asupra unei soluții energetice sustenabile și 
inovatoare. Hagleitner vă preia energyBOX și o pregătește din nou într-un 
mod ecologic.

powerPACK ADAPTER hybrid 

Sub tensiune, powerPACK ADAPTER hybrid alimentează dispenserul XIBU 
hybrid permanent cu energie. Fie că este vorba de o instalare sub tencuială 
sau cu cablu pentru conectarea la rețeaua de curent electric, această soluție 
energetică vă oferă securitate pe termen lung.
În cazul în care mai multe dispensere sunt utilizate intens și concomitent, vă 
recomandăm utilizarea de powerPACK BOX. 

rechargePOWER

Aparatul rechargePOWER vă oferă independență în alimentarea dispenserului 
dvs. XIBU hybrid. Dacă caz de descărcare, în powerSTATION pot fi reîncăr-
cate simplu până la două aparate rechargePOWER. Prin powerSTATION 
extension este posibilă extinderea la până la opt.

Energia dvs. - 
Flexibilitatea dvs.
Hagleitner vă oferă trei concepte energetice sim-
ple și sigure pentru a pune în funcțiune dispense-
rul hibrid XIBU în mod economic și eficient.  
Aveți de unde alege.

Alb sau negru. 

APLICAȚIA XIBU senseMANAGEMENT

Control asupra 
grupurilor dvs. sanitare

O privire pe smartphone este 
suficientă – și date importante ale 
dispenserelor sunt la îndemână: 
informații referitoare la nivelurile 
de umplere, alimentare cu ener-
gie și necesar de service. 
 
 

• 25% mai puțin cost de 
service

• 30% mai multă satisfacție a 
utilizatorilor

Toate datele -  
întotdeauna live și actuale.

Prin intermediul colectării auto-
mate a datelor, datele dvs. sunt 
accesibile permanent și oriunde 
accesibile în timp real. Evaluările 
efectuate direct din sistem vă 
permit planificarea eficientă a 
resurselor dvs. Aceste informații 
și multe altele le puteți obține de 
la www.hygieneportal.com.

• Optimizarea lanțului dvs. 
de proces

• Calitate asigurată în grupul 
sanitar

Grupul dvs. sanitar - Designul dvs.

Datele dvs. - Informația dvs.


