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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

PLANUL DE PROTECȚIE A PIELII
 TOATE INFORMAȚIILE DINTR-O PRIVIRE

Expertul HAGLEITNER crează împreună cu dumneavoastră 
un plan de protecție a pielii pentru compania dumneavoastră. 
În cadrul acestuia, sunt definite produsele care se folosesc 
și modul lor de utilizare. Consumabilele dozate cu dispen-
serul XIBU XL senseFLUID corespund regulilor privind 
Echipamentele Individuale de Protecție (EIP).

Utilizarea produselor de protecție pentru piele și igiena 
mâinilor previn îmbolnăvirile profesionale ale pielii și con-
tribuie la reducerea costurilor.

 înainte de începerea lucrului
 înainte de lucrul în condiții de umiditate
 înaintea folosirii mănușilor de protecţie
 înaintea contactului cu murdărie,  
 grăsimi, uleiuri
 înaintea activităţilor care presupun contact  
       direct cu pielea mâinilor
 după intervale lungi de lucru

 în urma contactului cu substanţe  
 periculoase
 când se fac lucrări de curăţare
 în cadrul activităților de îngrijire

 înainte de începerea lucrului
 în situații cu risc de contaminare
 după folosirea toaletei
 înaintea pauzelor de lucru
 după terminarea lucrului

  în caz de murdărire cu ulei, vazelină, praf 
de frâne sau grafit, funingine, motorină, 
ulei de motor, vopsele, lacuri, adezivi, 
toner imprimante sau tipografii

 înaintea pauzelor
 după finalizarea lucrului

 după curăţare
 înaintea dezinfecției

 înainte de începerea lucrului
 după folosirea toaletei
 după curăţare
 inaintea activităţilor desfășurate în 
      mediu curat

 după finalizarea lucrului

  aplicaţi doar pe mâinile uscate  
și curate

 aplicaţi pe dosul palmei
 aplicaţi cu grijă crema
 se lasă să acţioneze câteva minute

  aplicaţi doar pe mâinile uscate  
și curate

 aplicaţi handPROTECT
 la schimbarea activităţii reînnoiţi
 în caz de rupere, sfâșiere, 
 înlocuiţi imediat

  folosiţi hârtia pentru îndepărtarea 
murdăriei grosiere

 utilizați agentul de curățare de la 
      dozator și întindeți bine pe mâini
 generaţi spumă cu puţină apă,  
 apoi frecaţi
 clătiţi abundent cu apă

  folosiţi hârtia pentru îndepărtarea 
murdăriei grosiere

   utilizați agentul de curățare de la 
dozator și întindeți bine pe mâini

  generaţi spumă cu puţină apă,  
apoi frecaţi

 clătiţi abundent cu apă

 după curăţare
 uscaţi imedia cu grijă mâinile
 folosiţi doar hârtie curată de  
 unică folosinţă
 nu folosiţi uscătorul de mâini cu  
 jet de aer

  aplicaţi doar pe mâinile uscate și curate
 utilizați dezinfectantul de la dozator și 
      întindeți bine pe mâini
  se aplică prin metoda standard de 

frecare a mâinilor pe toată durata timpu-
lui de acțiune

 nu limpeziţi cu apă

  aplicaţi doar pe mâinile uscate și 
curate

 aplicaţi pe dosul palmei
 aplicaţi cu grijă crema
 lăsaţi să acţioneze câteva minute

CÂND CU CE CUMCE

Protecţia pielii

Mănuşi de protecţie

Curățarea pielii

Curățarea pielii

Uscare

Dezinfecţia mâinilor

Îngrijirea mâinilor

XIBU XL senseFLUID
 UN PRODUS UNIVERSAL

UNUL DUPĂ ALTUL. PREGĂTIT PENTRU PRODUCȚIA ÎN SERIE

Dispenserele XIBU XL senseFLUID pot fi montate în serie. Pentru aceasta 
vă stau la dispoziție XIBU XL combiKIT cu piesele de legătură dintre dis-
pensere și Y combiCABLE pentru alimentarea cu curent electric (la alegere, 
baterii sau alimentare la rețea electrică). Produsele necesare pentru igiena 
mâinilor sunt prezentate în ordine, în mod clar.

UNUL PENTRU TOATE

Dispenserul XIBU XL senseFLUID funcționează după principiul maximei 
eficiențe. Fiecare produs se potrivește perfect utilizării sale. Rezultatul este 
un sortiment compact, care acoperă toate domeniile igienei profesionale a 
mâinilor.

PERFORMANȚĂ, PERFORMANȚĂ, PERFORMANȚĂ

XIBU XL senseFLUID nu este doar robust și etanș ci se remarcă și printr-un 
randament super-rapid și printr-un mod de economisire a energiei pentru 
momentele cu frecvență scăzută de utilizare. O pungă produs consumabil 
conține aproximativ 1000 porții. Acest mod de dozare garantează utilizare 
deosebit de economică. Cantitatea corespunzătoare unei porții poate fi setată 
în funcție de necesități.

SCHIMBARE REZERVĂ - CONFUZIE EXCLUSĂ

Produsele consumabile destinate igienei mâinilor sunt păstrate în pungi de 
tip vacuumBAG, economice ca spațiu și ușor de schimbat. Acestea, împreună 
cu dispenserul sunt marcate cu diverse culori, pentru a se evita confundarea 
lor. Datorită unei tehnici speciale de dozare, rezerva nu se contaminează.

PREZENTARE COMPLETĂ CU senseMANAGEMENT

XIBU XL senseFLUID poate fi dotat cu HAGLEITNER  
senseMANAGEMENT. Statusul complet și statusul alimentării
 vă stau la dispoziție digital prin intermediul smartphone-ului, al table-
tei sau al calculatorului. Dumneavoastră știți exact când este nevoie 
de realimentare și puteți optimiza managementul stocului, precum și 
întreținerea. 

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

Învelișul ambalajului vacuumBAG are 
o  g r o s i m e  d e  c â ț i v a  
micrometri și  cântărește doar 21 g. 
Într-un container standard de gunoi 
există astfel loc pentru mai mult de 1 
milion vacuumBAG.

XIBU XL senseFLUID 
white  Cod art. 4110301070 
black  Cod art. 4110301067
Î x l x A: 29,5 x 15,5 x 11,8 cm
Dispenser cu senzor, etanș, în design XIBU, destinat dozării de produse pentru 
protecția, curățarea, îngrijirea sau dezinfecția pielii.  Un indicator LED vă arată ni-
velul de umplere al rezervei dispenserului și nivelul bateriei. Cantitatea unei porții 
este reglabilă, senseTECHNOLOGY garantează o dozare rapidă a produsului la 
momentele de maximă utilizare. Montaj în serie posibil cu XIBU XL combiKIT.

XIBU XL senseFLUID
 INFORMAȚII REFERITOARE LA COMENZI

ACCESORIILE DISPENSERULUI

BATERII sistem tip C, 2 buc./pachet, Cod art. 4111201200

powerPACK in, Cod art. 4111203100
powerPACK ex, Cod art. 4111202400
Bloc de alimentare de la rețea la versiunile îngropate și aparente pentru  
operarea fără baterie a dispenserului XIBU XL senseFLUID.  
Lungimea cablului 150 cm.

powerPACK BOX, Cod art. 4111204700
Bloc de alimentare de la rețea electrică pentru operarea  
dispenserului XIBU XL senseFLUID în condițiile utilizării foarte frecvente și si-
multane a mai multor dispensere. Instalația blocului de alimentare de la rețea 
electrică este executată de către un electrician.

Y combiCABLE, 4 buc./pachet, Cod art. 4111204600
Y combiCABLE alimentează cu curent electric dispenserele  
XIBU XL senseFLUID montate în serie. La primul dispenser, Y combiCABLE 
este conectat cu ajutorul unui bloc de alimentare de la rețea electrică de 12 
volți la sursa de alimentare cu curent electric.

XIBU XL combiKIT, 1 set/pachet, Cod art. 4111204500
XIBU XL combiKIT este un set format din piese de legătură pentru  
montajul în serie al dispenserelor XIBU XL senseFLUID (max. 5 buc.).  
Inclusiv canal de cablu pentru utilizarea Y combiCABLE.

Vă oferim nu doar o consiliere individuală la alegerea produsului, ci ne ocupăm 
și de montarea XIBU XL senseFLUID la locul de utilizare dorit și vă suntem 
alături în calitate de partener dacă aveți orice întrebare pe tema igienei. În 
plus, vă susținem în training-urile oferite angajaților dvs. sau vă punem la 
dispoziție documentație pentru training-uri.

SCHIMBAREA SIMPLĂ A BATERIEI
Schimbarea bateriei se face în câteva secun-

de - datorită compartimentului ușor accesibil 

și detașabil.

ETANŞ
Întregul dispenser este etanș și poate fi curățat 

fără efort cu un aparat de curățare de înaltă 

presiune.

senseMANAGEMENT
Cu ajutorul tehnologiei senseMANAGEMENT 

puteți consulta digital nivelul de umplere și 

statusul bateriei și astfel puteți optimiza 

întreținerea.

DOZAJ SUPER-RAPID
XIBU XL  dispune de o tehnică de dozaj super-

rapidă, care este activată automat în perioade 

de utilizare frecventă.

„NICIODATĂ GOL“
Un spațiu de rezervă garantează funcționarea 

și în condițiile unui vacuumBAG gol.

MONTAJ FLEXIBIL ÎN SERIE
Cu ajutorul XIBU XL combiKIT, pot fi montate 

unele lângă altele mai multe dispensere și pot 

fi alimentate cu curent electric.

UNUL PENTRU TOATE 
XIBU XL poate fi folosit pentru protecția pielii, 

săpunuri, săpunuri abrazive, dezinfectanți și 

creme de mâini.

FĂRĂ CONTACT DIRECT
Dozajul funcționează rapid și fără contact direct. 

Pur și simplu, țineți mâinile dedesubt.
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HAGLEITNER HYGIENE ROMÂNIA SRL
Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A
077135 Mogoşoaia, jud. Ilfov, România

Tel.: +40 (0)21 3032160 
Fax: +40 (0)21 3032161 
bucuresti@hagleitner.ro

XIBU XL senseFLUID
 Protecția pielii și igiena mâinilor

U ş o a r ă

 M e d i e 
 P u t e r n i c ă 

Obțineți informații și comandați produsele dorite - cu aplicația HAGLEITNER 
scanME.

Scanați simplu codul de bare de pe produs  
sau din pliant și comandați-l

Accesați toate informațiile despre produse 
și certificate

Accesibil în spațiul de stocare

Informații în 16 limbi

CĂTRE 
DESCĂRCAREA 

APLICAȚIEI



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

MĂNUȘA INVIZIBILĂ – handPROTECT PURE  
6 x 750 ml, Cod art. 4110710005

Această loțiune se absoarbe repede, întreține pielea și lasă 
un strat eficient de protecție pe piele - ca o mănușă invizibilă. 
Fără silicon și bine suportată de orice tip de piele, cu 
proprietăți excelente de îngrijire. Testat dermatologic. pH 
neutru pentru piele, fără miros, fără săpun, fără coloranți 
și parabeni. Împiedică iritarea și crăparea pielii mâinilor.

Combinați perfect cu dezinfectanții HAGLEITNER

În combinație cu produsele noastre de dezinfecție sept-
DES GEL și sept LIQUID SENSITIVE se garantează o 
protecție perfect coordonată și o performanță eficientă 
de dezinfecție sută la sută. Dacă dezinfectați mâinile de 
câteva ori pe zi, manualPROTECT PURE vă protejează 
mâinile optim împotriva uscării accentuate a pielii.

MOD DE UTILIZARE
Loțiunea de protecție a pielii se aplică pe pielea curățată 
și uscată. Loțiunea se întinde ușor pe pielea mâinilor. După 
intervale lungi de lucru sau contact intens cu apa, se aplică 
din nou.

DOMENIU DE UTILIZARE
Industrie și întreprinderi comerciale, în special sănătate și 
îngrijire, precum și în gastronomie și industria hotelieră.

 înainte de începerea lucrului

 înainte și după lucrul în condiții de umiditate

 înainte de utilizarea mănușilor de protecție

 înainte de contactul cu murdărie, vaselină,   
 uleiuri 

 înainte de activitățile care presupun contact
   direct cu pielea mâinilor

PROTECȚIA PIELII

SĂPUN DE MÂINI – creamSOAP PURE  
5 x 1050 ml, Cod art. 4110701339

Săpun vâscos, de înaltă calitate pentru murdăriri ușoare 
până la medii, fără parfum și coloranți. Asigură mâini cu-
r a t e ,  î n g r i j i t e  ș i  î m p i e d i c ă  u s c a r e a  
plielii. Cu efect perlant, strălucitor. Testat dermatologic. 
Fără silicon, și fără parabeni. ph neutru. Distins cu EU 
Ecolabel.

SĂPUN DE MÂINI – creamSOAP PREMIUM 
6 x 450 ml, Cod art. 4110709701

Săpun vâscos, de înaltă calitate pentru murdărire ușoară 
până la medie - în vacuumBAG. Oferă o spumă moale și 
asigură mâini curate și bine îngrijite. Împiedică uscarea 
pielii. Fără parabeni și siliconi. Subtil miros floral. Testat 
dermatologic. ph neutru. Conform IFRA, fără alergeni. 
Distinsă cu eticheta UE Ecolabel.

 înainte de începerea lucrului

 în situații cu risc de contaminare

 după folosirea toaletei

 înainte de pauzele de lucru

 după terminarea lucrului

MOD DE UTILIZARE
Porția de săpun se aplică pe mâinile murdărite și umezite. 
Frecați temeinic mâinile până când este îndepărtată murdăria. 
Spălați cu apă călduță și clătiți bine.

DOMENIU DE UTILIZARE 
Foarte potrivit pentru gastronomie și industria hotelieră, 
precum și pentru industrie și comerț.

CURĂȚAREA PIELII

PENTRU MURDĂRIRI EXTREME –  
abrasivPOWER 5 x 1050 ml, Cod art. 4110703439

Acționează pentru îndepărtarea uleiului diesel și de mașină, 
a lubrifiantului, a pulberii pentru frână și a pulberii de grafit. 
Testat dermatologic. pH neutru al pielii, fără silicon, fără 
săpun. Parfum de lămâi. Fără coloranți. Cu microgranule. 
Fără parabeni. Fără microplastic. Conform IFRA.

SOLUȚIE DE CURĂȚARE SPECIALĂ  –  
abrasivCOLOR 5 x 1050 ml, Cod art. 4110703239

Acționează pentru îndepărtarea vopselii, dispersiilor, 
lacurilor, adezivilor și cernelii tipografice. Testat derma-
tologic. pH neutru al pielii, fără silicon, fără săpun. Parfum 
de mere verzi. Cu microgranule. Fără parabeni.  
Fără microplastic. Conform IFRA.

PENTRU MURDĂRIRI MEDII –  
abrasivUNIVERSAL 5 x 1050 ml, Cod art. 4110703339

Acționează pentru îndepărtarea uleiului, lubrifiantului, pulbe-
rii pentru frână și a pulberii de grafit, precum și a funinginii. 
Testat dermatologic. pH neutru al pielii, fără silicon, fără 
săpun. Cu parfum discret de fructe. Cu microgranule. Fără 
parabeni. Fără microplastic. Distins cu eticheta UE Ecolabel.

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

 înainte de pauzele de lucru

 după terminarea lucrului

UTILIZARE
Soluția de curățare abrazivă se aplică pe mâinile 
murdărite și uscate. Apoi frecați mâinile temeinic 
fără apă, până când este îndepărtată murdăria. 
Spălați cu apă călduță și clătiți bine.

DOMENII DE UTILIZARE
În special în domeniul industrial, de ex. pentru 
ateliere auto, industria de prelucrare a metalelor, 
lăcătușerii, firme de zugrăvit, firme de vopsit și ti-
pografii.

CURĂȚAREA PIELII

DEZINFECȚIA MÂINILOR –  
septDES GEL 5 x 1000 ml, Cod art. 4110708639

Gel dezinfectant pentru mâini, cu alcool. Este ab-
sorbit rapid. septDES GEL nu are parfum, este 
deosebit de bine suportat de piele și lipsit de 
substanțe ce se pot acumula în piele pe termen lung, 
provocand alergii. Fără silicon, fără săpun, fără 
coloranți. Fără conservanți, fără parabeni, hidratant 
și calmant pentru piele. Testat dermatologic.

 înainte de începerea lucrului

 după folosirea toaletei

 după curățare

 înainte de activități în medii curate

UTILIZARE
Dezinfectantul sept DES GEL se aplică pe mâinile 
uscate, fără a se dilua cu apă. Se freacă temeinic 
mâinile pe toată durata timpului de acțiune (aveţi în 
vedere spaţiile dintre degete, părţile laterale, si 
vârfurile degetelor, unghiile, degetul mare și închei-
etura mâinii).  

DOMENII DE UTILIZARE 
Foarte adecvat pentru domeniile publice care necesită 
un  grad ridicat de igienă, de ex. lavoare, aeropor-
turi, gări, centre comerciale, birouri, instituții publice, 
toate domeniile de sănătate și îngrijire, precum și 
medicina veterinară.

DEZINFECTARE

ÎNGRIJIREA PIELII  – handCREAM PURE  
6 x 450 ml, Cod art. 4110710101

Crema de mâini hidratantă pentru mâini îngrijite și 
catifelate. Se absoarbe rapid și fără să lase urme - 
echilibrul natural al pielii rămâne astfel neschimbat. 
Testată dermatologic. Fără silicon, fără săpun, fără 
conservanți, fără miros, fără parabeni, hidratantă, 
pH neutru al pielii, calmantă.

 după terminarea lucrului

UTILIZARE
handCREAM se aplică pe mâinile curățate și usca-
te. Loțiunea se întinde cu grijă pe pielea mâinilor.

DOMENII DE UTILIZARE
Adecvat în special pentru domeniile de sănătate și 
îngrijire, industrie, precum și gastronomie și industria 
hotelieră.

ÎNGRIJIREA PIELII

XL LABEL handPROTECT PURE 
1 buc., Cod art. 4111208000

XL LABEL creamSOAP PURE 
1 buc., Cod art. 4111207800

XL LABEL creamSOAP PREMIUM 
1 buc., Cod art. 4111207700

XL LABEL abrasivUNIVERSAL 
1 buc., Cod art. 4111205000

XL LABEL abrasivPOWER 
1 buc., Cod art. 4111205100

XL LABEL abrasivCOLOR 
1 buc., Cod art. 4111205200

XL LABEL septDES GEL 
1 buc., Cod art. 4111205400

XL LABEL handCREAM PURE 
1 buc., Cod art. 4111207900


