
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
d.o.o.

Potok pri Komendi 13
1218 Komenda
Slovenija

Tel. +386 (0)1 8343468
Fax +386 (0)1 8343469

komenda@hagleitner.si
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NAŠ SERVIS – 
VAŠ OSEBNI NAČRT ZA ZAŠČITO ROK

• pred začetkom dela
• po uporabi stranišča
• po čiščenju
• pred čistimi opraviliRAZKUŽEVANJE

handCREAM PURE
6 × 450 ml št. art. 4110710101

 · Krema za roke
 · vlažilna krema, za negovane in žametno mehke roke
 · se hitro vpija in ne pušča sledi, ohranja naravno 

ravnovesje kože
 · ne vsebuje silikonov, parabenov, mil, barvil in dišav
 · vlažilna, pomirja kožo in je primerna za alergike
 · dermatološko preizkušeno

• po koncu delaNEGA ZA KOŽO

Vaš svetovalec za higieno bo v sodelovanju z vami pripravil načrt 
za zaščito rok za vaše podjetje. V njem bo opredeljeno, katere 
izdelke uporabljati in kako. Nadomestna polnila, ki se uporablja-
jo v podajalniku XIBU XL FLUID, ustrezajo pravilom za osebno 
varovalno opremo (OVO).

Uporaba zaščite za kožo in higiene rok glede na izvajani poklic 
preprečuje bolezni kože in tako pomaga privarčevati.

septDES GEL
5 × 1000 ml št. art. 4110708639

 · Gel za razkuževanje rok
 · alkoholno, pripravljeno za uporabo
 · baktericidno, levurocidno, mikrobaktericidno, virucidno
 · za higiensko in kirurško razkuževanje rok
 · primerno za občutljive ljudi in nosečnice
 · pri norovirusih učinkovito v 15 sekundah

Dobrodošli v svetu digitalne umivalnice!

Pametne nastavitve prek aplikacije XIBU

V aplikaciji XIBU lahko individualno spremenite nastavitve podajalnikov – 

odvisno od tega, kje so nameščeni in za kaj so predvideni.

Full Service

Paket Full Service vključuje: 

 · svetovanje, pregled in zajem potreb, dobavo in montažo, izobraževa-
nja, servis obrabnih delov in pokrovov podajalnikov ter letni pregled s 
strani tehnika

 · Podajalniki XIBU hybrid poleg tega vključujejo tudi Proactive Program

Tako podjetje Hagleitner ve, kdaj podajalnik potrebuje vzdrževanje in proak-

tivno izvede čiščenje, vzdrževanje in servis vaših podajalnikov. Vaša korist:

 · Zmeraj delujoči podajalniki
 · s tem 30 % več zadovoljstva kupcev in 25 % manj 

stroškov za osebje
 · Servis novosti

Polnila

Tudi tukaj vam podjetje Hagleitner ponuja raznolike rešitve. Visoko kakovost 

izdelkov potrjujejo številna priznanja in certifikati, med njimi EU-Ecolabel, 

avstrijski okoljski oznak ter dermatološke ocene. Sredstva za razkuževanje 

Poglavitneje so bila v celoti atestirana in so popolnoma skladna z evropsko 

uredbo o biocidih.

Energetski koncept

Akumulator, napajalnik ali energyBOX – izbira, kako želite poganjati vaše 

podajalnike, je vaša.

OVO

Naša koža ima naravno zaščitno pregrado, ki glivicam, klicam in patoge-

nom otežuje prodiranje v naše telo. Zaradi stika s tekočino ali stalnega 

nošenja zrakotesnih in nepremočljivih rokavic se koža navlaži, naravni za-

ščitni sloj pa je zaradi tega precej oslabljen. To povečuje tveganje za kožna 

obolenja in/ali kožne ekceme. Uporaba zaščite za kožo in higiene rok glede 

na izvajani poklic preprečuje bolezni kože in tako pomaga privarčevati. Po-

leg tega zakon o zdravju in varnosti pri delu delodajalca zavezuje, da na 

delovnem mestu zagotovi ustrezne zaščitne ukrepe. Podjetje Hagleitner 

vam svetuje in skupaj z vami izdela individualen načrt za zaščito rok za vaše 

podjetje. Nadomestna polnila, ki se uporabljajo v podajalniku XL FLUID, 

ustrezajo pravilom za osebno varovalno opremo (OVO).

24/7 podatki v živo

Sistem za umivalnice senseMANAGEMENT podjetja Hagleitner izkorišča 

inteligenco XIBU podajalnikov za popolnoma novo obliko managementa 

higiene. Podatki o uporabi vsakega podajalnika so na razpolago v de-

janskem času, neodvisno od prostora, ter omogočajo organizacijo dela 

osebja za čiščenje in servis odvisno od potreb.

SISTEM NASLEDNJE GENERACIJE

XIBU XL FLUID
 inteligentni sistem podajalnikov
  za vašo umivalnico v industriji

handPROTECT PURE
6 × 750 ml št. art. 4110710005

 · Losjon za zaščito rok
 · brez silikonov, mil, barvil, parfumov in parabenov
 · se hitro vpije, ima odlične negovalne lastnosti
 · na koži tvori učinkovito in dolgotrajno zaščitno oblogo, ki 

kožo ščiti tudi, če nosite rokavice
 · pH nevtralno, dermatološko preizkušeno
 · preprečuje draženje kože in razpokane roke

abrasivUNIVERSAL
5 × 1050 g št. art. 4110708939

 · Abrazivno milo
 · srednje grobo čistilo z naravnimi sredstvi za drgnjenje za čiščenje 

rok
 · učinkuje proti olju, mazivu, zavornemu in grafitnemu prahu ter 

sajam
 · brez silikonov, parabenov in mil
 · pH nevtralno, dermatološko preizkušeno
 · brez mikroplastike
 · nevsiljiv sadni vonj

abrasivPOWER
5 × 1050 g št. art. 4110703439

 · Abrazivno milo
 · grobo čistilo z naravnimi sredstvi za drgnjenje za čiščenje rok
 · učinkuje proti dizelskemu in strojnemu olju, mazivu, zavornemu 

in grafitnemu prahu
 · ne vsebuje silikonov, parabenov, mil in barvil
 · pH nevtralno, dermatološko preizkušeno
 · brez mikroplastike
 · svež vonj limete

abrasivCOLOR
5 × 1050 g št. art. 4110703239

 · Abrazivno milo
 · posebno čistilo z naravnimi sredstvi za drgnjenje za  

čiščenje rok
 · vsebuje posebna, koži prijazna razredčila, ki so namenjena 

odstranjevanju umazanij barv, disperzij, lakov, lepil in črnil
 · brez silikonov, parabenov in mil
 · pH nevtralno, dermatološko preizkušeno
 · skladno z IFRA, primerno za alergike
 · brez mikroplastike
 · z vonjem zelenih jabolk

creamSOAP PURE
5 × 1050 ml št. art. 4110701339

 · Milo za roke
 · brez silikonov, mil, barvil, parfumov in parabenov
 · gostotekoče in kakovostno, za lahko do srednjo  

umazanijo oz.
 · različne vrste umazanije
 · daje mehko peno in skrbi za čiste, negovane roke
 · vlažilno in skladno z IFRA
 · pH nevtralno, dermatološko preizkušeno

creamSOAP PREMIUM
6 × 450 ml št. art. 4110709701

 · Milo za roke
 · gostotekoče in kakovostno, za rahlo do srednjo umazanijo 

oz. različne vrste umazanije
 · daje mehko peno in skrbi za čiste, negovane roke
 · brez silikonov in parabenov
 · vlažilno in skladno z IFRA
 · pH nevtralno, dermatološko preizkušeno
 · diskreten cvetlični vonj

•  pri onesnaženju z oljem,  
mazivom, zavornim in  
grafitnim prahom, sajami

• pred odmori
• po koncu delaČIŠČENJE KOŽE

• pred začetkom dela
• pred in po opravilih v vlagi
• pred uporabo zaščitnih rokavic
• pred stikom z umazanijo, mastmi, olji
• pred dejavnostmi, ki škodijo kožiZAŠČITA ZA KOŽO

• pred začetkom dela
• pri umazaniji
• po uporabi stranišča
• pred odmori
• po koncu delaČIŠČENJE KOŽE



NIKOLI PRAZNO IN VEDNO NA VOLJO

S PREPROSTIM UPRAVLJANJEM

AVSTRIJSKI KAKOVOSTNI IZDELEK 

PROAKTIVNO VZDRŽEVANJE 

Preprosto.
 Pametno.

Vedno.

Sistemi podajalnika in polnila Hagleitner se razvijajo, konstruirajo in 
izdelujejo v Zell am See v Avstriji.

Z uporabo podatkov podajalnika je mogoče izvesti proaktivno 
vzdrževanje. Tako so vaši podajalniki vedno na razpolag in vedno 
pripravljeni za uporabo.

Z inovativnimi rezervnimi sistemi in nadzorom podajalnikov v dejanskem 
času je odmerek vedno zagotovljen.*

* samo pri XIBU XL hybrid

Premišljena zasnova upravljanja omogoča preprosto in brezhibno upravlja-
nje podajalnikov tako pri polnilih kot tudi pri uporabi. 

S patentirano vakuumsko vrečko vacuumBAG nastane do 95 % 
manj odpadkov kot pri izdelkih drugih proizvajalcev. Vzrok za to 
je že v tem, da se polnilo pri nas porabi do zadnjega kančka, 
medtem ko drugi sistemi vsebujejo 13 % ali več ostanka. Okras-

ni ovitek vrečke vacuumBAG je tanek le nekaj mikrometrov in tehta 
zgolj 21 gramov. Tako je v standardnem košu za smeti prostora 
za več kot milijon vakuumskih vrečk vacuumBAG.

XIBU XL FLUID hybrid

XIBU XL FLUID analog

XL SPACER KIT    št. art. 4111222100

INDUSTRIJSKI PODAJALNIK ZA  
ZAŠČITO KOŽE IN HIGIENO ROK  
za osebno varovalno opremo(OVO)

V × Š × G: 292 × 154 × 129 mm
• Brezdotični odmerek
• Velik rezervni rezervoar
• Zelo velik doseg
• Polnila brez mikroplastike
• Enostavno in varno polnjenje podajalnika, zahvaljujoč inovativnemu vodilu  

vacuumBAG
• Robustna in trpežna izdelava
• Vsestransko uporabno
• Okno za etikete omogoča jasno in preprosto razmejitev izdelka – za uporabnika in 

servisno osebje
• Zaščita pred škropljenjem (IP 54)*
• Pošilja obratovalne podatke
• Nastavljiva dozirna količina prek aplikacije XIBU
• Energijska oskrba po izbiri prek energyBOX M, polnilnega akumulatorja ali  

omrežnega adapterja
• Elektronski prikazovalnik polnila – utripajoča lučka LED
• Najvišji standard higiene v industrijskem območju
• Eleganten dizajn
• Po izbiri v črni ali beli barvi
• Z možnostjo zapiranja 

 
*samo v kombinaciji z rechargePOWER hybrid

V × Š × G: 329 × 154 × 137 mm
• Mehanski odmerek
• Nastavljiva dozirna količina
• Visok doseg
• Polnila brez mikroplastike
• Enostavno in varno polnjenje podajalnika, zahvaljujoč inovativnemu vodilu 

vacuumBAG
• Robustna in trpežna izdelava (vklj. s pritisno tipko)
• Vsestransko uporabno
• Okno za etikete omogoča jasno in preprosto razmejitev izdelka – 

za uporabnika in servisno osebje
• Zaščita pred škropljenjem
• Nastavljiva dozirna količina
• Visok standard higiene v industrijskem območju
• Eleganten dizajn
• Po izbiri v črni ali beli barvi
• Z možnostjo zapiranja

• Poskrbi za pravilen razmik in videz pri vrstni montaži
• Povezovalni deli za do pet podajalnikov XIBU XL FLUID
• Za vgrajenim predalom za kabel za Y combiCABLE pri oskrbi z električno 

energijo

white 
št. art. 4110302350

white 
št. art. 4110302450

black 
št. art. 4110302367

black 
št. art. 4110302467

Izbira 
je 

vaša.
analog

Odmerjanje krem in mil za zaščito 
kože in higieno rok poteka mehan-

sko.

• Mehanski odmerek
• Ročna nastavitev količine

hybrid
Brezdotično podaja razkuževanje, 
zaščito za kožo, čiščenje in nego 

kože ter podatke.

• Brezdotični odmerek
• Digitalno stanje dopolnjevanja
• Nastavitve odmerka  

s pomočjo aplikacije XIBU
• Digitalni prikaz porabe
• Najvišji tehnološki standard

energyBOX M 

Z energyBOX se odločite za trajnostno in inovativno energijsko rešitev. 
Hagleitner prevzame prazni energyBOX in ga predela za ponovno uporabo na 
okolju prijazen način.

powerPACK ADAPTER hybrid 

Pod električnim tokom powerPACK ADAPTER hybrid trajno oskrbuje vaš po-
dajalnik XIBU hybrid z energijo. Ali vgrajen v steni ali s kablom do električnega 
priključka vam ta energijska rešitev ponuja dolgotrajno varnost.
Pri pogosti in hkratni uporabi več podajalnikov priporočamo powerPACK 
BOX. 

rechargePOWER

rechargePOWER vam ponuja neodvisnosti pri oskrbi vaših podajalnikov XIBU 
hybrid. Če je prazen, je mogoče ponovno napolniti do dva rechargePOWER v 
powerSTATION. S powerSTATION extension je mogoča razširitev do osem.

Vaša energija - 
vaša prilagodljivost
Hagleitner vam ponuja tri preproste in varne 
energetske zasnove za ekonomično in varčno 
uporabo podajalnika XIBU hybrid. Izbira je vaša.

Črna ali bela. 

APLIKACIJA XIBU senseMANAGEMENT

Nadzor nad umivalnicami

Pogled na pametni telefon je 
dovolj – in dragoceni podatki 
podajalnikov  
so pri roki: informacije o stanjih 
polnosti, oskrbi z energijo in pot-
rebi o servisu. 
 

• 25 % manj servisnih stroškov
• 30 % več zadovoljstva upo-

rabnikov

Vsi podatki - vedno v 
živo in posodobljeni.

S samodejnim zbiranjem 
podatkov je mogoče dostopati 
do vaših podatkov trajno in v 
realnem času, kadar koli in kjer 
koli. Ocene neposredno iz siste-
ma vam omogočajo učinkovito 
načrtovanje virov. Te informacije 
in še veliko več najdete na 
www.hygieneportal.com.

• Optimizacija vaše  
procesne verige

• zagotovljena kakovost v 
umivalnici

Vaša umivalnica - vaš dizajn

Vaši podatki - vaša informacija


