
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
SLOVENSKO s.r.o.
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NÁŠ SERVIS –  
VÁŠ OSOBNÝ PLÁN OCHRANY POKOŽKY

• pred začiatkom práce
• po použití toalety
• po čistení
• pred čistými aktivitamiDEZINFEKCIA

handCREAM PURE
6 × 450  ml art.-č. 4110710101

 · Krém na ruky
 · hydratačný účinok – pre pestované, zamatovo hebké ruky
 · rýchlo sa vpíja a bezo zvyškov. Prirodzená rovnováha  

pokožky zostáva zachovaná
 · bez obsahu silikónu, parabénov, mydiel, farbív a parfumov
 · hydratačne, upokojujúce a alergické
 · Dermatologicky testované.

• po ukončení práce

STAROSTLIVOSŤ O 
POKOŽKU

Váš poradca pre hygienu vytvorí spolu s Vami plán na ochra-
nu pokožky pre vašu prevádzku. Plán určuje druhy a spôsob 
používania produktov. Náplne použité v XIBU XL FLUID spĺňajú 
požiadavky pre osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP).

Použitie prostriedkov na ochranu pokožky a starostlivosť o hygie-
nu rúk zabráni vzniku ochorení pokožky vyvolaných pracovnými 
podmienkami a prispeje k šetreniu nákladov.

septDES GEL
5 × 1000  ml art.-č. 4110708639

 · Dezinfekčný gél na ruky
 · alkoholický, pripravený na použitie
 · baktericídny, levurocídny, mykobaktericídny, virucídny
 · na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk
 · vhodné pre citlivé osoby a tehotné ženy
 · v prípade norovírusov účinný do 15 sekúnd

Vitajte vo svete digitálnych sanitárnych priestorov!

Inteligentné nastavenia pomocou  
aplikácie XIBU

Nastavenia dávkovačov sa dajú vykonať individuálne v  aplikácii XIBU – 

podľa toho, kde a k čomu používate vaše dávkovače.

Full Service

Balík Full Service zahŕňa: 

 · Konzultácie, kontrola a posúdenie potrieb, dodávka a inštalácia, 
školenie, servis opotrebovaných dielov a viečka dávkovačov, ako aj 
ročná technická kontrola

 · Dávkovače XIBU hybrid zahŕňajú aj Proactive Program

Vďaka tomu spoločnosť Hagleitner vie, kedy je potrebné vykonať servis 

dávkovača, a aktívne vykonáva čistenie, údržbu a opravy vašich dávkova-

čov. Vaše výhody:

 · stále fungujúce dávkovače
 · vďaka tomu sú zákazníci o 30 % spokojnejší a vyžaduje to o 25 % 

menej nasadenia personálu
 · Novinka v servise

Náplne

Aj tu vám spoločnosť Hagleitner ponúka širokú škálu riešení. Vysokú kvalitu 

výrobkov potvrdzujú mnohé ocenenia a certifikáty vrátane environmentálnej 

značky EÚ, rakúskej ekologickej značky a dermatologických správ. Dezin-

fekčné prípravky spoločnosti Hagleitner boli schválené a plne zodpovedajú 

európskemu nariadeniu o biocídoch.

Energetický koncept

Či už ide o akumulátor, sieťový zdroj alebo Energybox – môžete si vybrať, 

akým spôsobom chcete svoje dávkovače prevádzkovať.

OOPP

Naša pokožka má prirodzenú ochrannú bariéru, ktorá sťažuje hubám, ples-

niam a choroboplodným zárodkom dostať sa do tela. Kontaktom s tekuti-

nami alebo nepretržitým nosením vzduchotesných ako aj vodotesných ru-

kavíc pokožka zmäkne a tým sa výrazne oslabí prirodzený ochranný plášť. 

To zvyšuje riziko ochorení pokožky a/alebo ekzémov. Použitie prostriedkov 

na ochranu pokožky a starostlivosť o hygienu rúk zabráni vzniku ochorení 

pokožky vyvolaných pracovnými podmienkami a prispeje k šetreniu nákla-

dov. Navyše udeľuje zákon o bezpečnosti práce zamestnávateľovi povin-

nosť zabezpečiť na pracovisku primerané ochranné opatrenia. Spoločnosť 

Hagleitner poskytne rady a spolu s Vami vytvorí individuálny plán ochrany 

pokožky pre Vašu prevádzku. Doplnky použité v XL FLUID spĺňajú požia-

davky pre osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP).

24/7 zdieľanie údajov naživo

Systém do sanitárnych priestorov Hagleitner senseMANAGEMENT využíva 

inteligenciu dávkovačov XIBU v úplne novej forme manažmentu hygieny. 

Údaje o používaní každého dávkovača nezávisle od času a jeho umiestne-

nia, sú k dispozícii a umožňujú tak optimálne nasadenie personálu a čistia-

cich úkonov v orientácii na spotrebu.

SYSTÉM NOVEJ GENERÁCIE

XIBU XL FLUID
 inteligentný dávkovací systém
  pre váš sanitárny priestor v priemysle

handPROTECT PURE
6 × 750  ml Art.-č. 4110710005

 · Emulzia na ochranu pokožky
 · neobsahuje silikón, mydlo, farbivá, parfumy a parabény
 · rýchlo sa vstrebáva, vynikajúce vlastnosti pri starostlivosti
 · zanecháva na pokožke účinný, obzvlášť vodovzdorný a 

dlhotrvajúcu ochrannú vrstvu, ktorá chráni aj pri nosení 
rukavíc

 · pH neutrálne, dermatologicky testované
 · zabraňuje podráždeniu pokožky a popraskaniu rúk

abrasivUNIVERSAL
5 × 1050 g Art.-č. 4110708939

 · Abrazívne mydlo
 · čistiaca náplň so stredne hrubým prostriedkom na  

drhnutie na čistenie rúk
 · pôsobí proti oleju, mazaciemu tuku, brzdovému a  

grafitovému prachu a sadzi
 · bez silikónov, parabénov a mydla
 · pH neutrálne, dermatologicky testované
 · neobsahuje mikroplast
 · jemná ovocná vôňa

abrasivPOWER
5 × 1050 g Art.-č. 4110703439

 · Abrazívne mydlo
 · čistiaca náplň s hrubým prostriedkom na drhnutie na 

čistenie rúk
 · pôsobí proti motorovej nafte a strojovému oleju, mazacím 

tukom, brzdovému a grafitovému prachu
 · bez silikónu, parabénov, mydiel a farbív
 · pH neutrálne, dermatologicky testované
 · neobsahuje mikroplast
 · svieža limetková vôňa

abrasivCOLOR
5 × 1050 g Art.-č. 4110703239

 · Abrazívne mydlo
 · Špeciálny čistiaci prostriedok s prírodným prostriedkom 

na drhnutie na čistenie rúk
 · obsahuje špeciálne rozpúšťadlá šetrné voči pokožke 

na odstránenie znečistenia farbami, disperziami, lakmi, 
lepidlami a tlačiarenskou čerňou

 · bez silikónov, parabénov a mydla
 · pH neutrálne, dermatologicky testované
 · V súlade s IFRA, vhodné pre alergikov
 · neobsahuje mikroplast
 · s vôňou zeleného jablka

creamSOAP PURE
5 × 1050  ml Art.-č. 4110701339

 · Mydlo na ruky
 · neobsahuje silikón, mydlo, farbivá, parfumy a parabény
 · viskózne a vysoko kvalitné, na ľahké až stredné alebo 

striedavé
 · meniace sa znečistenie
 · vytvára mäkkú penu a pocit čistých, udržiavaných rúk
 · zvlhčovacie a kompatibilné s IFRA
 · pH neutrálne, dermatologicky testované

creamSOAP PREMIUM
6 × 450  ml Art.-č. 4110709701

 · Mydlo na ruky
 · viskózne a vysoko kvalitné, na ľahké až stredné alebo 

striedavé znečistenie
 · vytvára mäkkú penu a pocit čistých, udržiavaných rúk
 · bez silikónov a parabénov
 · zvlhčovacie a kompatibilné s IFRA
 · pH neutrálne, dermatologicky testované
 · jemná kvetinová vôňa

•  v prípade znečistenia olejom, mazacím 
tukom, brzdovým a grafitovým prachom, 
sadzou

• pred prestávkami
• po ukončení práceČISTENIE POKOŽKY

• pred začiatkom práce
• pred a počas prác so zvýšenou vlhkosťou
• pred použitím ochranných rukavíc
• pred kontaktom so znečistením, mastnotou, olejmi
• pred činnosťami, ktoré poškodzujú pokožkuOCHRANA POKOŽKY

• pred začiatkom práce
• pri znečisteniach
• po použití toalety
• pred prestávkami
• po ukončení práceČISTENIE POKOŽKY



NIKDY NIE JE PRÁZDNY A VŽDY K DISPOZÍCII

JEDNODUCHO OVLÁDATEĽNÝ

PRODUKT RAKÚSKEJ KVALITY 

PROAKTÍVNA ÚDRŽBA 

Jednoduchý.
 Šikovný.

Vždy.

Dávkovacie systémy a náplne spoločnosti Hagleitner boli vyvinuté, 
navrhnuté a vyrobené v Zell am See v Rakúsku.

Vďaka údajom dávkovača sa dá realizovať proaktívna údržba. Takže 
vaše dávkovače sú vždy k dispozícii a vždy pripravené na použitie.

Vďaka inovatívnym rezervným systémom a sledovaniu dávkovačov v  
reálnom čase je dávkovanie vždy zaručené.*

* iba u XIBU XL hybrid

Dobre premyslený koncept obsluhy umožňuje jednoduchú a bezchybnú 
prevádzku dávkovačov – pri doplňovaní aj pri používaní. 

Vďaka patentovanej technológii vacuumBAG sa dosiahlo až o 95 
% menej odpadu než u produktov iných výrobcov. A to len vďaka 
tomu, že sa naša náplň využíva do poslednej kvapky , pričom 
zostatok v iných systémoch predstavuje 13  % a viac.  

Stena obalu vacuumBAG je tenká iba niekoľko mikrometrov a váži 
iba 21 gramov. Do bežného kontajnera na odpadky sa tak zmestí 
viac než jeden milión týchto vákuových vreciek vacuumBAGs.

XIBU XL FLUID hybrid

XIBU XL FLUID analog

XL SPACER KIT    Art.-č. 4111222100

PRIEMYSELNÝ DÁVKOVAČ NA OCHRANU  
POKOŽKY A HYGIENU RÚK  
pre osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP)

V × Š × H: 292 × 154 × 129 mm
• Bezdotykové dávkovanie
• Veľká rezervná nádržka
• Veľmi veľký dosah
• Náplne bez mikroplastu
• Jednoduché a bezpečné plnenie dávkovača vďaka inovatívnemu vedeniu vacuum-

BAG
• Robustná a trvácna konštrukcia
• Univerzálne použiteľný
• Okno na etikety sa stará o jasné a jednoduché odlíšenie produktov – pre používateľov 

ako aj servisný personál
• Odolný proti striekajúcej vode (IP 54)*
• Odošle prevádzkové údaje
• Nastavenie množstva dávky pomocou aplikácie XIBU
• Napájanie buď cez energyBOX M, nabíjateľný akumulátor alebo cez sieťový adaptér
• LED signalizácia stavu náplne a energie – blikanie
• Najvyšší hygienický štandard v priemyselnej oblasti
• Elegantné prevedenie
• Voliteľne v čiernej alebo bielej
• Uzatvárateľný 

 
*iba v kombinácii s rechargePOWER hybrid

V × Š × H: 329 × 154 × 137 mm
• Mechanické dávkovanie
• Nastaviteľné množstvo dávky
• Vysoká výdatnosť
• Náplne bez mikroplastu
• Jednoduché a bezpečné plnenie dávkovača vďaka inovatívnemu vedeniu 

vacuumBAG
• Robustná a trvácna konštrukcia (vrát. spínača)
• Univerzálne použiteľný
• Okno na etikety sa stará o jasné a jednoduché odlíšenie produktov – 

pre používateľov ako aj servisný personál
• Odolný proti striekajúcej vode
• Nastaviteľné množstvo dávky
• Vysoký hygienický štandard v priemyselnej oblasti
• Elegantné prevedenie
• Voliteľne v čiernej alebo bielej
• Uzatvárateľný

• Stará sa o správnu vzdialenosť a optiku pri sériovej montáži
• Spájacie diely pre až päť XIBU XL FLUID dávkovačov
• S integrovanou káblovou šachtou pre Y combiCABLE pri napájaní prúdom

white 
Art.-č. 4110302350

white 
Art.-č. 4110302450

black 
Art.-č. 4110302367

black 
Art.-č. 4110302467

Máte 
na  

výber.
analog

Dávkovanie krému a mydla na 
ochranu pokožky a hygienu rúk 

prebieha mechanicky.

• Mechanické dávkovanie
• Manuálne nastavenie množstva

hybrid
Bezdotykovo dávkuje dezinfekciu, 
prostriedok na ochranu pokožky, 

prostriedok na čistenie rúk, prostrie-
dok na čistenie pokožky a údaje.

• Bezdotykové dávkovanie
• Digitálny stav náplne
• Nastavenie dávkovania pomocou 

aplikácie XIBU
• Digitálne zobrazenie spotreby
• Najvyšší technologický štandard

energyBOX M 

Vďaka energyBOX sa rozhodujete pre udržateľné a inovatívne energetické 
riešenie. Spoločnosť Hagleitner odoberie Váš energyBOX a ekologickým 
spôsobom ho pripraví na opätovné použitie.

powerPACK ADAPTER hybrid 

powerPACK ADAPTER hybrid dlhodobo dodáva energiu vášmu dávkovaču 
XIBU hybrid. Toto energetické riešenie vám ponúka dlhodobú bezpečnosť 
bez ohľadu na to, či je namontované na stene alebo pomocou kábla k elek-
trickému pripojeniu.
Pri vysokofrekventovanom a súčasnom používaní viacerých dávkovačov vám 
odporúčame powerPACK BOX. 

rechargePOWER

rechargePOWER ponúka nezávislosť pri napájaní vášho dávkovača XIBU 
hybrid . Ak je prázdny, môžete v PowerSTATION jednoducho nabiť až dve 
rechargePOWER. Vďaka powerSTATION extension je možné rozšírenie až na 
osem.

Vaša energia - 
Vaša flexibilita
Spoločnosť Hagleitner vám ponúka tri jednodu-
ché a bezpečné energetické koncepcie na hos-
podárnu a ekonomickú prevádzku vášho hybrid-
ného dávkovača XIBU hybrid. Máte na výber.

Čierna alebo biela. 

APLIKÁCIA XIBU senseMANAGEMENT

Kontrola Vášho sani-
tárneho priestoru

Jedno pozretie na smartfón po-
stačí – a cenné údaje dávkova-
čov máte k dispozícii: Informácie 
o stave náplne, napájaní a 
požiadavkách na údržbu. 
 
 

• O 25% nižšie náklady na 
údržbu

• O 30% vyššia spokojnosť 
používateľa

Všetky údaje - vždy 
živé a aktuálne.

Vďaka automatickému zberu 
údajov sú Vaše k dispozícii stále 
a v reálnom časte, vždy a vša-
de. Hodnotenia priamo zo sys-
tému Vám umožňujú efektívne 
plánovať zdroje. Tieto informácie 
a oveľa viac nájdete na 
www.hygieneportal.com.

• Optimalizácia vášho  
procesného reťazca

• zaistená kvalita v  
sanitárnom priestore

Váš sanitárny priestor - Váš dizajn

Vaše údaje - Vaše informácie


