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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

A BŐRVÉDELMI RENDSZER
 AZ ÖSSZES TUDNIVALÓ EGY PILLANTÁSRA

A HAGLEITNER szakértői Önnel közösen állítják össze a 
profiljának megfelelő bőrvédelmi rendszert. Ebben meg-
határozzuk, hogy mely termékekre van szükség és hogyan 
kell őket alkalmazni. A XIBU XL senseFLUID-ban használt 
utántöltők megfelelnek az egyéni védőeszközök (PSA) 
szabályainak.

A kézvédelem és kézhigiénia megelőzi a szakmából eredő 
bőrbetegségeket és ezzel segítenek a költségmegtakarítás-
ban.

 munkakezdés előtt
 védőkesztyűk használata előtt
 védőkesztyű használata előtt
 szennyeződéssel-, zsírral-, olajjal  
 történő érintkezés előtt
 bőrkárosító tevékenységek előtt
 hosszú munkafolyamatok után

 veszélyes anyagokkal történő  
 érintkezéskor
 takarítás esetén
 ápolási tevékenység során

 munkakezdés előtt
 szennyeződés esetén
 WC-használat után
 szünetek előtt
 munka befejezése után

  olaj, kenőzsír, fék-és grafitpor, rozsda, 
dízel-és gépzsír, festék, lakk, ragasztó és 
nyomdafesték szennyeződés esetén 

 szünetek előtt
 munkavégzés befejezése után

 tisztítás után
 fertőtlenítés előtt

 munkakezdés előtt
 WC-használat után
 tisztítás után
 tisztaságot igénylő tevékenységek előtt

 munkakezdés befejezése után

  csak tiszta, száraz kézre használható
 vigyük fel a kézfejre
 gondosan krémezzük be
 pár percig hagyjuk hatni

  csak tiszta, száraz kézre használható
 handPROTECT-et vigyük fel
 tevékenységváltásnál megismételni
 a légmentesség megszűnése esetén  
 azonnal cserélje ki

  a nagyobb szennyeződéseket 
távolítsuk el papírral

  a tisztítót adagolva vigyük fel és 
oszlassuk szét

  kevés vízzel felhabosítani és be-
dörzsölni

 vízzel alaposan mossuk le

 a nagyobb szennyeződéseket   
 távolítsuk el papírral
  a tisztítót adagolva vigyük fel és 

oszlassuk szét
  kevés vízzel felhabosítani és be-

dörzsölni
 vízzel alaposan mossuk le

 tisztítás után
 a kezeket azonnal gondosan   
 szárítsuk meg
 csak tiszta egyszer használatos  
 papírt használjunk
 ne használjon ipari szárítót

  csak tiszta, száraz kézre használható 
   a fertőtlenítőszert adagoljuk
  a hatóidő letelte után szokás szerint 

bedörzsölve oszlassuk el
 ne mossa le vízzel

  csak tiszta, száraz kézre használható
 vigyük fel a kézfejre
 gondosan krémezzük be
 pár percig hagyjuk hatni

MIKOR MIVEL HOGYANMI

Bőrvédelem

Védőkesztyű 

Bőrtisztítás

Bőrtisztítás

Szárítás

Kézfertőtlenítés

Bőrápolás

XIBU XL senseFLUID
 MINDEN EGY TERMÉKBEN

EGYMÁS MELLETT. SORBA KÖTVE

A felhasznált XIBU XL senseFLUID adagolók sorba köthetők egymással. 
Ehhez állnak rendelkezésre a XIBU XL combiKIT adagolók közti összekötőelemek 
és az Y combiCABLE az áramellátáshoz (választható elemmel vagy hálóza-
ti ellátással). A kézhigiéniához szükséges termékek áttekinthető és rendezett 
formában láthatók.

EGY TERMÉK MINDEN MEGOLDÁSRA

A XIBU XL senseFLUID adagolója a maximális hatékonyság elve szerint 
működik. Minden terméket tökéletesen az alkalmazási területéhez igazítottunk. 
Az eredmény egy olyan kompakt választék, amely a professzionális kézhigié-
nia minden területét lefedi.

TELJESÍTMÉNY, TELJESÍTMÉNY, TELJESÍTMÉNY

A XIBU XL senseFLUID nem csak hatalmas méretű és vízálló, de rendkívül 
gyors adagolása és energiatakarékos üzemmódja miatt kisebb mértékű 
felhasználás esetében is tökéletes. Termékektől függően egy utántöltés akár 
1 000 adagolásra is elegendő. A beállított adagolásnak köszönhetően garantált 
a takarékos felhasználhatóság. Az adagolt mennyiség igény szerint állítható 
be.

UTÁNTÖLTŐK – FELCSERÉLÉS KIZÁRVA

A különböző kézhigiéniai termékek utántöltői helytakarékos és egyszerűen 
cserélhető vacuumBAG-ekben találhatók. Az utántöltők és az adagolók 
színekkel jelöltek, így felcserélésük kizárt. A speciális adagolótechnikának 
köszönhetően az utántöltőben nem indul csírásodásnak a töltőanyag.

TELJES KÉP A senseMANAGEMENT-EL

A XIBU XL senseFLUID kiegészíthető HAGLEITNER senseMANAGE-
MENT rendszerrel. A töltöttség- vagy az elem szintje okostelefonon, 
táblagépen vagy számítógépen ellenőrizhető. Pontosan tudja, mikor 
van szükség utántöltésre és optimalizálhatja a raktározási folyamato-
kat vagy a karbantartást. 

A szabadalmaztatott vacuumBAG-
nek köszönhetően 95 %-al kevesebb 
hulladék keletkezik, mint más gyártók 
termékei esetében. Ez annak 
köszönhető, hogy a mi utántöltőink a 
legutolsó csepp kivételével mindent 
felhasználnak, míg más rendszerekben 

bennmarad az anyag 13 %-a vagy 
akár ennél is több. A vacuumBAG 
csomagolás  csupán néhány mikro-
méter vastag és csak 21 gramm-ot 
nyom. Egy normál szemétgyűjtő kon-
ténerbe így több mint egy millió  
vacuumBAG fér el.

XIBU XL senseFLUID 
white Cikkszám 4110301070
black Cikkszám 4110301067
H x Sz x M: 29,5 x 15,5 x 11,8 cm
Érintésmentes, vízálló adagoló XIBU design-ban a bőrvédő-, bőrtisztító-, 
bőrápoló- vagy fertőtlenítő termékek adagolására.  LED-töltöttségjelző mu-
tatja a töltet és az elem töltöttségi szintjét. Beállítható adagolási mennyiség. 
A senseTECHNOLOGY gyors adagolást biztosít csúcsidőben. A XIBU XL 
combiKIT-el történő sorba kötés lehetséges.

XIBU XL senseFLUID
 RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

ADAGOLÓ TARTOZÉKOK
C-típusú rendszer elem, 2 db/csomag, Cikkszám 4111201200

powerPACK in, Cikkszám 4111203100
powerPACK ex, Cikkszám 4111202400
Tápegység csatlakozó a falba és falra épített kivitelekben a XIBU XL  
senseFLUID adagoló elem nélküli üzemeltetéséhez Kábelhossz 150 cm. 

powerPACK BOX, Cikkszám 4111204700
Tápegység a XIBU XL senseFLUID adagoló elem nélküli  
üzemeltetéséhez több adagoló nagy igénybevételű és egyidejű használata 
alatt.  A tápegység és az adagoló összekötését villanyszerelőnek kell végezni. 

Y combiCABLE, 4 db/csomag, Cikkszám 4111204600
Az Y combiCABLE látja el a sorba kötött XIBU XL senseFLUID  
adagolót árammal. Az első adagoló egy 12 Volt-os tápegység és az  
Y combiCABLE segítségével csatlakozik az áramellátáshoz.

XIBU XL combiKIT, 1 szett/csomag, Cikkszám 4111204500
A XIBU XL combiKIT egy olyan összekötő-elemekből álló szett,  
amellyel akár öt XIBU XL senseFLUID adagoló is sorba köthető. Kábelbeme-
nettel az Y combiCABLE alkalmazásához.

Nem csak a termékkiválasztás során kínálunk egyedi tanácsadást, hanem 
össze is állítjuk a XIBU XL senseFLUID-ot a kívánt helyszínen és  
minden higiéniát érintő kérdésben partnerként állunk rendelkezésére. Ezen 
túlmenően munkatársai oktatásában is támogatjuk vagy oktatási anyagokat 
bocsátunk rendelkezésére.

EGYSZERŰ ELEM CSERE 
Az elemek cseréje másodpercek alatt zajlik 

– köszönhetően a könnyen elérhető és kivehető 

rekesznek.

VÍZÁLLÓ
Az adagoló teljes egészében vízálló és köny-

nyedén tisztítható magasnyomású tisztítóval.

senseMANAGEMENT
Az opcionális senseMANAGEMENT technoló-

giával digitálisan lehívhatja az elem töltöttségi 

szintjét és így optimalizálhatja a karbantartást.

EXTRA GYORS ADAGOLÁS
A XIBU XL extra gyors adagolási technikával 

rendelkezik, amely automatikusan bekapcsol 

csúcsidőkben.

„SOHA NEM ÜRES“
Egy tartalék tartály biztosítja, hogy üres vacu-

umBAG esetében is üzemel az adagoló.

FLEXIBILIS SORBAKÖTHETŐSÉG
A XIBU XL combiKIT-tel több adagoló is sor-

ba köthető egymás mellett és árammal 

ellátható.

EGY TERMÉK MINDENKINEK 
A XIBU XL használható bőrvédelemhez, szap-

panokhoz, nagy hatásfokú szappanokhoz, 

fertőtlenítő szerekhez és kézkrémekhez.

ÉRINTÉSMENTES
Az adagolás gyorsan és érintésmentesen zaj-

lik. Csak tartsa alá kezét.
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HAGLEITNER HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft.
Juharfa u. 20
9027 Győr
Magyarország

Tel.: +36 (96) 512400
Fax: +36 (96) 517831
gyor@hagleitner.hu

XIBU XL senseFLUID
 Kézvédelem és kézhigiénia

E n y h e

 közepestől 
erős

Információk begyűjtése és a töltetek megrendelése - a HAGLEITNER scanME 
App-pel.

Egyszerűen szkennelje be a terméken vagy  
a folderen lévő vonalkódot, és egyedileg meg  
is tudja rendelni
Elérhetőség minden termékinformációhoz 
és tanúsítványhoz

Segíti Önt a raktárkészlet-tervezésben

16 nyelven hozzáférhető

AZ APP  
LETÖLTÉSÉHEZ



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

A LÁTHATATLAN KESZTYŰ  –  
handPROTECT PURE 
6 x 750 ml, Cikkszám 4110710005

Ez a gyorsan felszívódó, bőrnyugtató bőrvédő-testápoló 
hatékony védőréteget képez a bőrön – akár egy láthatatlan 
kesztyű. Szilikonmentes és bőrsemleges kiváló bőrápoló 
tulajdonságokkal. Dermatológiailag tesztelt. pH-bőrsemleges, 
parfümmentes, szappanmentes, színező anyagoktól men-
tes és parabénmentes. Megelőzi a bőrirritációkat és az 
érdes bőrt.
 
KIVÁLÓAN KOMBINÁLHATÓ A HAGLEITNER 
FERTŐTLENÍTŐ SZEREKKEL

A septDES GEL és septLIQUID SENSITIVE fertőtlenítő 
termékeinkkel együtt is tökéletes védelmet és 100%-os 
hatékonyságú fertőtlenítő hatást tudunk garantálni. A 
handPROTECT PURE a kéz naponta többször történő 
fertőtlenítése esetén is kiválóan véd a bőrirritációk ellen. 

ALKALMAZÁS
A bőrvédő testápolót tiszta, száraz kézre kell felvinni. 
Alaposan kenje el a testápolót a kezén. Hosszabb munkála-
tok vagy vízzel történő intenzív érintkezés után ismételje 
meg.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Alkalmas az iparban, különösen az egészségügy  
& betegellátás területén, valamint a gasztronómiában & 
hoteliparban. 

 munka előtt

 nedves munkák előtt és után

 védőkesztyűk használata előtt

 szennyeződéssel, zsírokkal és olajokkal  
 történő érintkezés előtt

 bőrkárosító tevékenységek előtt

BŐRVÉDELEM

KÉZI SZAPPAN – creamSOAP PURE  
5 x 1050 ml, Cikkszám 4110701339

Sűrű, kiváló minőségű szappan az enyhébb és közepes, 
ill. váltakozó szennyeződésekhez – illat- és színező anya-
goktól mentes. Gondoskodik a tiszta és ápolt kezekről és 
megakadályozza a bőr kiszáradását. Gyöngy csillogású. 
Dermatológiailag tesztelt. Szilikonmentes, szappanmentes 
és parabénmentes. pH-bőrsemleges. EU Ecolabel-el jelölt.

KÉZI SZAPPAN – creamSOAP PREMIUM  
6 x 450 ml, Cikkszám 4110709701

Sűrű, magas minőségű szappan, enyhe-, közepes-, valamint 
változó szennyeződésekre - légmentes vacuum BAG-ben. 
Puha, bársonyos habot képez és gondoskodik a tiszta, 
ápolt kezekről. Megakadályozza a kéz kiszáradását.  
Parabéntől és szilikontól mentes. Visszafogott virágillata 
van. Bőrgyógyászatilag vizsgált termék, semleges hatású. 
IFRA- konform és nem allergén. EU Ecolabel tanúsítvánnyal 
kitüntetve. 

 munka előtt

 szennyeződések esetén

 WC használata után

 szünetek előtt

 a munkavégzést követően

ALKALMAZÁS
Vigye fel a szappant a szennyezett, nedves kézre.  
Alaposan dörzsölje be vízzel, amíg fel nem oldja a 
szennyeződést. Langyos vízzel mossa meg és jól öblítse 
le.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 
Különösen alkalmas a gasztronómiában & hoteliparban, 
valamint az iparban történő felhasználásra.

BŐRTISZTÍTÁS

ERŐS SZENNYEZŐDÉSEKRE –  
abrasivPOWER 5 x 1050 ml, Cikkszám 4110703439 
Diesel és gépolajak, kenőzsír, fék- és grafitpor ellen haté-
kony. Dermatológiailag tesztelt. pH-bőrsemleges, szilikon-
mentes, szappanmentes. Citromillatú. Színező anyagoktól 
mentes. Mikrogranulátummal (természetes súrolóanyag). 
Parabénmentes. Mikroplasztik-mentes. IFRA- konform.

SPECIÁLIS TISZTÍTÓSZER –  
abrasivCOLOR 5 x 1050 ml, Cikkszám 4110703239

Festékek, diszperziók, lakkok, ragasztóanyagok és 
nyomdafestékek ellen hatékony. Dermatológiailag tesztelt. 
pH-bőrsemleges, szilikonmentes, szappanmentes. Zöldal-
ma illatú. Mikrogranulátummal. Parabénmentes. Mikro-
plasztik-mentes. IFRA- konform.

KÖZEPES ERŐSSÉGŰ  
SZENNYEZŐDÉSEKRE – abrasivUNIVERSAL  
5 x 1050 ml, Cikkszám 4110703339 
Olajok, kenőzsírok, fék- és grafitporok, valamint korom ellen 
hatékony. Dermatológiailag tesztelt. pH-bőrsemleges, szili-
konmentes, szappanmentes. Enyhén gyümölcsillatú. Mikro-
granulátummal. Parabénmentes. Mikroplasztik-mentes.  EU 
Ecolabel tanúsítvánnyal kitüntetve. 

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

 szünetek előtt

 a munkavégzést követően

ALKALMAZÁS
Vigye fel a nagy hatásfokú tisztítót a szennyezett, 
száraz kézre. Alaposan dörzsölje be víz nélkül, amíg 
fel nem oldja a szennyeződést. Langyos vízzel 
mossa meg és jól öblítse le.
 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Különösen az iparban, pl. autószerelő műhelyekben, 
fémfeldolgozó iparban, lakatos műhelyekben,  
fémüzemekben, lakkozó műhelyekben és nyomdák-
ban.

BŐRTISZTÍTÁS

KÉZFERTŐTLENÍTÉS – septDES GEL  
5 x 1000 ml, Cikkszám 4110708639

Vírusölő, alkoholos kézfertőtlenítő gél bőrön történő 
alkalmazásra. Gyorsan beszívódik. A septDES GEL 
illatmentes, különösen bőrsemleges és mentes olyan 
kumulálódó hosszú távú hatóanyagoktól, amelyek 
felhalmozódnak a bőrön, és bőrirritációkat okozhatnak. 
Szilikonmentes, szappanmentes, színező anyagoktól 
mentes. Tartósítószer mentes parabénmentes, vissza-
zs í rozó- ,  és  bőrnyugtató  hatású.  
Dermatológiailag tesztelt.

 munka előtt

 WC használata után

 takarítás után

 tiszta munkálatok előtt

ALKALMAZÁS
Vigye fel a septDES GEL-t tiszta, száraz kézre és 
kenje szét a kezén (az ujjak között, az ujjak oldalán, 
a köröm barázdáiban, az ujjbegyeken, a hüvelykujjon 
és a csuklón is) vízzel történő hígítás nélkül. A  
behatási idő alatt a kéznek nedvesnek kell maradnia.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Különösen alkalmas magas higiénia igényű, nyilvános 
helyeken, pl. mosdókban, reptereken, vasútállomá-
sokon, bevásárlóközpontokban, irodákban, közin-
tézményekben, az egészségügy & betegellátás 
minden területén, ill. az állatgyógyászatban.

DESINFEKTION

BŐRÁPOLÁS – handCREAM PURE  
6 x 450 ml, Cikkszám 411070290100

A nedvességpótló kézkrém ápolt, puha kezeket 
eredményez, gyorsan és nyom nélkül felszívódik – a 
bőr természetes egyensúlya pedig megmarad. 
Dermatológiailag tesztelt. Szilikonmentes,  
szappanmentes, színező anyagoktól mentes, par-
fümmentes, parabénmentes, visszazsírozó, pH-
bőrsemleges, bőrnyugtató hatású.

 a munkavégzést követően

ALKALMAZÁS
A handCREAM-et tiszta, száraz kézre kell felvinni. 
Alaposan kenje el a krémet a kéz felületén.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Különösen alkalmas az egészségügy & betegellátás 
területén, az iparban, valamint a gasztronómiában 
& hoteliparban.

BŐRÁPOLÁS

XL LABEL handPROTECT PURE 
1 db, Cikkszám. 4111208000

XL LABEL creamSOAP PURE 
1 db, Cikkszám. 4111207800

XL LABEL creamSOAP PREMIUM 
1 db, Cikkszám. 4111207700

XL LABEL abrasivUNIVERSAL 
1 db, Cikkszám. 4111205000

XL LABEL abrasivPOWER 
1 db, Cikkszám. 4111205100

XL LABEL abrasivCOLOR 
1 db, Cikkszám. 4111205200

XL LABEL septDES GEL 
1 db, Cikkszám. 4111205400

XL LABEL handCREAM PURE 
1 db, Cikkszám. 4111207900


