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intelligent balanced unique

BRILLANT latexCOMFORT

handPROTECT PURE

BRILLANT nitrilCOMFORT

foamSOAP PREMIUM

BRILLANT nitrilX-TREME

foamSOAP PURE

abrasivCOLOR

septDES GEL

handCREAM PURE

multiROLL handTUCH X Premium

multiROLL handTUCH X2

multiROLL handTUCH XB2

multiROLL handTUCH X1

BRILLANT nitrilSTYLE

foamSOAP

abrasivUNIVERSAL

septLIQUID SENSITIVE

BRILLANT vinylSTRETCH

septDES FOAMSOAP

abrasivPOWER

septLIQUID PLUS

creamSOAP PURE

creamSOAP PREMIUM

scanME

WASWAS

PLÁN OCHRANY POKOŽKY
 VŠECHNY INFORMACE PŘEHLEDNĚ

Váš odborník od HAGLEITNER sestaví společně s Vámi 
plán ochrany pokožky pro Váš podnik. Tento plán stanoví, 
jaké výrobky budou používány a kdy se použijí. Náplně 
používané v XIBU XL senseFLUID odpovídají pravidlům 
platným pro osobní ochranné prostředky (OOP). Používání 

ochrany pokožky a hygieny rukou je prevencí proti 
onemocněním kůže způsobeným vykonávanou pracovní 
činností. Tyto produkty tak pomáhají také snížit náklady.

 před začátkem práce
 před a po pracích v mokrém prostředí
 před použitím ochranných rukavic
 před kontaktem se špínou, tuky, oleji
 před činností, která poškozuje pokožku
 po dlouhých  pracovních intervalech

 při kontaktu s nebezpečnými látkami
 při úklidových pracech
 při pečujících činnostech

 před začátkem práce
 při znečištění
 po toaletě
 před přestávkami
 po ukončení práce

  při znečištění mazivy, prachem z brzd, 
grafitovým prachem, sazemi, motorovou 
naftou, barvami všech druhů, lepidly, 
tiskařskou černí

 před přestávkami
 po ukončení práce

 po čištění
 před dezinfekcí

 před začátkem práce
 po toaletě
 po čištění
 před čistými činnostmi

 po ukončení práce

  používat jen na suché, čisté ruce
 nanášet na hřbety rukou
 pečlivě nanést krém
 nechat působit několik minut

   používat jen na suché, čisté ruce
 nanést handPROTECT
 opakovat při změně činnosti
 ihned vyměnit při netěsnosti

  velkou špínu odstranit papírem
  prostředek nanést pomocí dávkovače 

a rozdělit
  napěnit s trochou vody a rozetřít
 omýt důkladně vodou

 velkou špínu odstranit papírem
  prostředek nanést pomocí  

dávkovače a rozdělit
  napěnit s trochou vody a rozetřít
 omýt důkladně vodou

 po čištění
 ihned pečlivě osušit ruce
 použít jen jednorázový papír
 nepoužívat foukací vysoušeč

  velkou špínu odstranit papírem
 dávkovat  dezinfekční prostředek
  po chvíli působení standardně 

rozetřít
 neoplachovat vodou

  používat jen na suché, čisté ruce
 nanášet na hřbety rukou
 pečlivě nanést krém
 nechat působit několik minut

KDY S ČÍM JAKCO

Ochrana pokožky

Ochranné rukavice

Mytí pokožky

Mytí pokožky

Sušení

Dezinfekce rukou

Péče o pokožku

XIBU XL senseFLUID
 VŠESTRANNÝ DÁVKOVAČ

JEDEN VEDLE DRUHÉHO. VHODNÉ DO SÉRIE

Používané dávkovače  XIBU XL senseFLUID lze instalovat v řadě. Pro 
tento účel je k dispozici sada XIBU XL combiKIT se spojovacími díly mezi 
dávkovači a napájecím kabelem Y combiCABLE (volitelně s bateriemi nebo 
zapojením do sítě). Potřebné produkty pro hygienu rukou jsou díky tomu 
umístěny přehledně a působí uspořádaně.

JEDEN NA VŠECHNO

Dávkovač XIBU XL senseFLUID funguje na principu maximální efektivity. 
Každý produkt je perfektně uzpůsoben pro své použití. Výsledkem je kom-
paktní sortiment, který pokrývá všechny oblasti profesionální hygieny rukou.

VÝKON, VÝKON, VÝKON

Dávkovač XIBU XL senseFLUID je nejen robustní a vodotěsný, nýbrž bodu-
je také super rychlým dávkováním prostředku a úsporným energetickým 
režimem pro období, kdy je využíván jen málo. V závislosti na produktu stačí 
jedna náplň až na 1.000 dávek. Díky nastavení dávek je zaručeno úsporné 
používání. Velikost dávky z dávkovače lze nastavit podle potřeby.

VÝMĚNA NÁPLNĚ - ZÁMĚNA VYLOUČENA

Náplně s různými produkty hygieny rukou jsou uloženy ve vacuumBAGs, 
které zabírají jen málo místa a jejich výměna je snadná. Náplň a dávkovač 
jsou barevně označeny, aby byla vyloučena záměna. Díky speciální technice 
dávkování nedochází k zanesení bakterií do náplně.

STÁLE AKTUÁLNÍ PŘEHLED DÍKY senseMANAGEMENTU

Dávkovač XIBU XL senseFLUID lze vybavit aplikací HAGLEITNER 
senseMANAGEMENT . Díky ní budete mít vždy k dispozici údaje o 
stavu náplně a baterií, které jsou dostupné přes chytrý telefon, tablet 
nebo počítač. Budete tedy přesně vědět, kdy budou zapotřebí nové 
náplně, a můžete tak optimalizovat sklad a údržbu. 

S patentovaným vacuumBAG vzniká 
až o 95 % méně odpadu než u 
produktů jiných výrobců. K tomu 
přispívá již samotná skutečnost, že 
náplň je u nás spotřebována až do 
posledního zbytečku, zatímco  
ostatní systémy obsahují zbytková 

množství 13 % a více. Obal vacuum-
BAG má tloušťku jen několik 
mikrometrů a váží pouze 21 gramů. 
Do standardního kontejneru na od-
pady se tedy vejde více než jeden 
milion vacuumBAGů.

XIBU XL senseFLUID
white  č. výr. 4110301070 
black  č. výr. 4110301067 
V x Š x H: 29,5 x 15,5 x 11,8 cm
Bezdotykový, vodotěsný dávkovače v designu XIBU pro dávkování  
produktů na ochranu a čištění pokožky, péči o pokožku nebo dezinfekčních 
produktů.  LED dioda ukazuje stav naplnění dávkovač a stav baterie. Nasta-
vitelná velikost dávky - senseTECHNOLOGY - zaručuje rychlé dávkování 
produktu v době velkého provozu. Možno instalovat v řadě s pomocí  
sady XIBU XL comiKIT.

XIBU XL senseFLUID
 INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU

PŘÍSLUŠENSTVÍ DÁVKOVAČE
Systémové BATERIE typ C, 2 ks/balení, č. výr. 4111201200

powerPACK in, č. výr. 4111203100

powerPACK ex, č. výr. 4111202400
Síťová zásuvka v provedení pod či na omítku pro provoz dávkovače  
XIBU XL senseFLUID bez bakterií. Délka kabelu 150 cm. 

powerPACK BOX, č. výr. 4111204700
Síťový zdroj pro provoz dávkovače XIBU XL senseFLUID bez baterií  
při vysoce frekventovaném a současném používání několika dávkovačů.  
Spojení mezi síťovým zdrojem a dávkovačem musí provést elektrikář. 

Y combiCABLE, 4 ks/balení, č. výr. 4111204600
Kabel Y combiCABLE napájí elektrickým proudem dávkovače  
XIBU XL senseFLUID namontované v řadě. U prvního dávkovače se kabel Y 
combiCABLE napojí pomocí 12 voltového síťového zdroje do elektrické sítě.

XIBU XL combiKIT,  1 sada/balení, č. výr. 4111204500
XIBU XL combiKIT je sada spojovacích dílů pro montáž až pěti  
dávkovačů XIBU XL senseFLUID v řadě. Včetně kabelové šachty pro použití 
kabelu Y combiCABLE.

Nabízíme Vám nejen individuální poradenství při výběru výrobku, ale také 
Vám dávkovače XIBU XL senseFLUID nainstalujeme na požadovaném místě 
a budeme Vám partnerem při jakýchkoliv otázkách z oblasti hygieny. Kromě 
toho Vám pomůžeme při školení Vašich zaměstnanců nebo poskytneme 
školící podklady.

JEDNODUCHÁ VÝMĚNA BATERIÍ
Baterii vyměníte ve vteřině - díky snadno  

dostupnému a vyjímatelnému zásobníku  

na baterie.

VODOTĚSNÝ
Celý dávkovač je vodotěsný a lze jej snadno 

čistit vysokotlakým čističem.

senseMANAGEMENT
S volitelnou technologií senseMANAGEMENT 

máte digitální přehled o stavu náplní a baterií, 

a můžete tak optimalizovat údržbu.

SUPERRYCHLÉ DÁVKOVÁNÍ
XIBU XL je vybaven technikou super rychlého 

dávkování, které se automaticky aktivuje v 

době velkého provozu.

„NIKDY PRÁZDNÝ“
Rezervní nádrž je zárukou, že i v případě prázd-

ného vacuumBAGu zůstane provoz zajištěn.

FLEXIBILNÍ MONTÁŽ V ŘADĚ
Se sadou XIBU XL combiKIT můžete vedle 

sebe instalovat a elektřinou napájet několik 

dávkovačů.

JEDEN NA VŠECHNO 
Dávkovač XIBU XL  lze použít na prostředky 

na ochranu pokožky, na mýdlo, abrazivní mýd-

lo, dezinfekční prostředky a krémy na ruce.

BEZDOTYKOVÝ
Dávkování je rychlé a bezdotykové. Stačí  

dát ruce pod dávkovač.
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HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.
Komerční 465, 251 01  Nupaky 
Česká republika

Tel. +420 272 680614 
Fax +420 272 680617 
praha@hagleitner.cz

XIBU XL senseFLUID
 Ochrana pokožky a hygiena rukou

L e h k é

 S t ře d n í 
Ve l m i  

Získejte informace a objednejte si náplň – pomocí aplikace HAGLEITNER 
scanME.

Jednoduše naskenujte čárový kód z výrobku  
nebo v katalogu a objednejte si jej individuálně

Přístup ke všem informacím o produktech 
a certifikátech

Podpora při Vašem držení skladu

V 16 jazycích

APLIKACE KE 
STAŽENÍ



creamSOAP PURE

creamSOAP PREMIUM

abrasivUNIVERSAL
SOAP

abrasivPOWER
SOAP

abrasivPOWER
SOAP

Hygienic hand disinfection  acc. to EN 1500 30 sec.
Surgical hand disinfection  acc. to EN 12791 90 sec.
Contact time for virus inactivation  60 sec.
Contact time for tuberculosis germs  60 sec.
Contact time for noro viruses  15 sec.

septDES GEL
DISINFECTION

handCREAM PURE

NEVIDITELNÁ RUKAVICE – 
 handPROTECT PURE 
 6 x 750 ml, č. výr. 4110703105

Toto ochranné mléko, které se rychle vstřebává a má na 
pokožku zklidňující účinek, zanechává na kůži účinný 
ochranný film - jako neviditelná rukavice. Neobsahuje  
silikon a pro kůži je neutrální s vynikajícími ošetřujícími 
vlastnostmi. Dermatologicky testováno. Neutrální hodnota 
pH, bez parfému, bez mýdla, barviv a parabenů. Zabraňuje 
podráždění pokožky a popraskání rukou. 

PERFEKTNĚ KOMBINOVATELNÝ S DEZINFEKČNÍMI 
PROSTŘEDKY HAGLEITNER 

V kombinaci s našimi dezinfekčními prostředky septDES 
GEL a septLIQUID SENSITIVE je zaručena dokonale ko-
ordinovaná ochrana a 100% účinný dezinfekční výkon. 
Při časté dezinfekci rukou během dne jsou Vaše ruce  
díky  handPROTECT PURE optimálně chráněny před 
podrážděním pokožky.

POUŽITÍ
Mýdlo na ochranu pokožky se používá na umyté, suché 
ruce. Přípravek důkladně vmasírujte do kůže na rukou. Po 
dlouhé době práce nebo intenzivním kontaktu s vodou 
znovu aplikujte.

OBLASTI POUŽITÍ
Průmyslové a živnostenské provozovny, zejména v  
oblasti zdravotnictví a péče a také gastronomie a  
hotelnictví.

 před začátkem práce

 před a po pracích v mokrém prostředí

 před použitím ochranných rukavic

 před kontaktem se špínou, tuky, oleji

 před činnostmi škodlivými pro pokožku

OCHRANA POKOŽKY

MÝDLO NA RUCE – creamSOAP PURE  
5 x 1050 ml, č. výr. 4110701339

Husté, kvalitní mýdlo pro mírné až střední nebo proměnlivé 
znečištění – neobsahuje aromatické látky ani barviva. 
Zajišťuje čisté, pěstěné ruce a zabraňuje vysušení kůže.  
S perleťovým leskem. Dermatologicky testováno. Bez  
silikonu, mýdla a parabenů. ph-pokožky neutrální. 
Označeno ekoznačkou EU Ecolabel.

MÝDLO NA RUCE – creamSOAP PREMIUM 
6 x 450 ml,, č. výr. 4110709701

Silné, vysoce kvalitní mýdlo pro lehké až střední nebo měnící 
se znečištění – ve vzduchotěsném vakuumBAGu. Posky-
tuje hebkou pěnu a zajišťuje čisté, dobře udržované ruce. 
Zabraňuje vysychání pokožky. Bez parabenů a silikonů. 
Jemná květinová vůně. Dermatologicky testováno. ph-
pokožky neutrální.  Dle IFRA a  vhodný pro alergiky. Označeno 
ekoznačkou EU Ecolabel. 

 před začátkem práce

 při znečištění

 po použití toalety

 před přestávkami

 po skončení práce

POUŽITÍ
Dávku mýdla naneste na znečištěné a navlhčené ruce. 
Důkladně rozetřete s vodou, dokud se nečistoty neuvolní. 
Omyjte vlažnou vodou a dobře opláchněte.

OBLASTI POUŽITÍ 
Obzvlášť vhodný pro gastronomii a hotelnictví a také pro 
průmyslový a komerční sektor.

MYTÍ POKOŽKY

PRO NEJSILNĚJŠÍ NEČISTOTY –  
abrasivPOWER 5 x 1050 ml, č. výr.  4110703439

Účinný proti dieselovému a strojovému oleji, mazacímu tuku, 
brzdovému a grafitovému prachu. Dermatologicky testováno. 
Hodnota pH neutrální, bez silikonů, bez mýdla. S citronovou 
vůní. Bez barviv. S mikrogranulátem (přírodní abrazivo). Bez 
parabenů. Bez mikroplastů. Odpovídá IFRA.

SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK –  
abrasivCOLOR  
5 x 1050 ml, č. výr. 4110703239

Účinný proti barvám, disperzím, lakům, lepidlům a tiskařským 
černím. Dermatologicky testováno. Hodnota pH neutrální, 
bez silikonů, bez mýdla. S vůní zelených jablek. S mikrogra-
nulátem. Bez parabenů. Bez mikroplastů. Odpovídá IFRA.

PRO STŘEDNÍ NEČISTOTY  –  
abrasivUNIVERSAL 5 x 1050 ml, č. výr. 4110703339

Účinný proti oleji, mazacímu tuku, brzdovému a grafitovému 
prachu, sazím. Dermatologicky testováno. Hodnota pH neutrální, 
bez silikonů, bez mýdla. Lehká ovocná vůně. S mikrogranulátem. 
Bez parabenů. Bez mikroplastů. Označeno ekoznačkou EU 
Ecolabel.

  při znečištění olejem, mazacím tukem, brz-
dovým nebo grafitovým prachem, sazemi

 před přestávkami

 po skončení práce

POUŽITÍ
Dávku abrazivního mýdla naneste na znečištěné, suché 
ruce. Bez vody důkladně rozetřete, dokud se nečistoty 
neuvolní. Omyjte vlažnou vodou a dobře opláchněte. 

OBLASTI POUŽITÍ
Zejména v průmyslové oblasti, jako např. autoopravny, 
kovozpracující průmysl, zámečnictví, malířské, lakýrnické 
a tiskařské provozy.

MYTÍ POKOŽKY

DEZINFEKCE RUKOU –  
septDES GEL 5 x 1000 ml, č. výr. 4110708639

Virucidní dezinfekční gel na ruce na bázi alkoholu pro 
použití na pokožku. Rychle se vstřebává. Gel septDES 
není parfémovaný, mimořádně šetrný k pokožce a 
neobsahuje kumulující se látky s dlouhodobým účinkem, 
které se hromadí na pokožce a mohou ji dráždit. Bez 
silikonu, bez mýdla, bez barviv. Bez konzervačních 
prostředků, parabenů, regenerační a zklidňující účinek. 
Dermatologicky testováno.

 před zahájením práce

 po použití toalety

 po úklidu

 před čistými činnostmi

POUŽITÍ
septDES GEL se dávkuje na umyté, suché ruce a bez 
naředění vodou se rozetře na rukou (také mezi prsty, 
boční strany prstů, záhyby u nehtů, špičky prstů, palce, 
zápěstí). Po dobu působení musí ruce zůstat vlhké.

 
OBLASTI POUŽITÍ
Obzvlášť vhodný pro oblasti veřejného sektoru se 
zvýšenými nároky na hygienu, jako např. umývárny, 
letiště, nádraží, nákupní střediska, kanceláře, veřejné 
instituce, všechny oblasti zdravotnictví,  ošetřovatelství 
a veterinárního lékařství.

DEZINFEKCE

PÉČE O POKOŽKU – handCREAM PURE 
 6 x 450 ml, č. výr. 4110710101

Hydratační krém na ruce pro pěstěné a sametově 
hebké ruce, který se rychle a beze zbytků vstřebává. 
Přirozená rovnováha pokožky zůstane zachována. 
Dermatologicky testováno. Bez silikonu, mýdla, barviv, 
bez parfému, bez parabenů, pH neutrální, regenerační 
a zklidňující účinek.

 po skončení práce

POUŽITÍ
Mléko na ruce handCREAM se používá na umyté, suché 
ruce. Mléko důkladně vmasírujte do pokožky rukou.

OBLASTI POUŽITÍ
Vhodné zejména pro oblast zdravotnictví a péče, pro 
průmysl, gastronomii a hotelnictví.

PÉČE O POKOŽKU

XL LABEL handPROTECT PURE 
1 ks, č. výr. 4111208000

XL LABEL creamSOAP PURE 
1 ks, č. výr. 4111207800

XL LABEL creamSOAP PREMIUM 
1 ks, č. výr. 4111207700

XL LABEL abrasivUNIVERSAL 
1 ks, č. výr. 4111205000

XL LABEL abrasivPOWER 
1 ks, č. výr. 4111205100

XL LABEL abrasivCOLOR 
1 ks, č. výr. 4111205200

XL LABEL septDES GEL 
1 ks, č. výr. 4111205400

XL LABEL handCREAM PURE 
1 ks, č. výr. 4111207900


