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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 NA OCHRANU POKOŽKY
 VŠETKY INFORMÁCIE V KOCKE

Spoločne s vami vytvára váš HAGLEITNER Poradca pre 
hygienu plán na ochranu pokožky pre vašu prevádzku. Plán 
určuje, aké produkty a ako sa majú použiť. Doplnky použité 
v XIBU XL senseFLUID zodpovedajú pravidlám pre osobné 
ochranné pracovné pomôcky (OOPP). Použitie prostriedkov 

na ochranu pokožky a starostlivosť o hygienu rúk zabráni 
vzniku ochorení pokožky vyvolaných pracovnými pod-
mienkami a prispeje k šetreniu nákladov.

 pred začiatkom práce
 pred a počas prác so zvýšenou vlhkosťou 
 pred použitím ochranných rukavíc
 pred kontaktom so znečistením,  
 mastnotou, olejmi
 pred činnostiami, ktoré poškodzujú okožku
 po dlhých  pracovných intervaloch

 pri kontakte s nebezpečnými látkami
 pri čistiacich prácach
 pri ošetrujúcich činnostiach

 pred začiatkom práce
 pri znečisteniach 
 po toalete
 pred prestávkami
 po ukončení práce

  pri znečisteniach z oleja, maziva, brzd-
ného a grafitového prachu, sadze, nafto-
vého a motorového oleja, farby, disperzie, 
lakov, lepidiel a tlačiarenskej černi. 

 pred prestávkami
 po ukončení práce

 po čistení
 pred dizinfekciou

 pred začiatkom práce
 po toalete 
 po čistení
 priamo pred začatím činností

 po ukončení práce

  používat len na suché, čisté ruky
 nanášať na chrbát ruky
 starostlivo nakrémovať
 nechať pôsobiť niekoľko minút

  používat len na suché, čisté ruky
 naniesť handPROTECT
 pri zmene činností opakovať
 ihneď vymeniť pri netesnosti

  hrubú nečistotu odstrániť s papierom
  naniesť nadávkovaný čistiaci produkt 

a rozotrieť
  napeniť s trochou vody a rozotrieť
 omyť dôkladne s vodou

  hrubú nečistotu odstrániť s papierom
   naniesť nadávkovaný čistiaci produkt 

a rozotrieť
 napeniť s trochou vody a rozotrieť
 omyť dôkladne s vodou

 po čistení
 ruky ihneď starostlivo osušiť
 použiť len čistý jednorázový papier
 nepoužívať fúkací sušič na ruky

  používat len na suché, čisté ruky 
  dávkovať dezinfekčný prostriedo
  počas doby pôsobenia vtierať podľa 

procesných štandardov
 neoplachovať s vodou

 používat len na suché, čisté ruky
 nanášať na chrbát ruky
 starostlivo nakrémovať
 nechať pôsobiť niekoľko minút

KEDY S ČÍM AKOČO

Ochrana pokožky

Ochranné rukavice

Čistenie pokožky

Čistenie pokožky

Sušenie

Dezinfekcia rúk 

Ošetrovanie pokožky

XIBU XL senseFLUID
 VŠESTRANNÝ

JEDEN PO DRUHOM. SÉRIOVO PRIPRAVENÝ

Používané dávkovače XIBU XL senseFLUID môžu byť montované sériovo. 
Za týmto účelom sa používa súprava XIBU XL combiKIT so spojovacími 
prvkami medzi dávkovačmi a kábel Y combiCABLE na elektrické napájanie 
(voliteľne od akumulátorov alebo od siete). Potrebné produkty pre starostlivosť 
o hygienu rúk sa prezentujú prehľadne a efektívne.

JEDEN PRE VŠETKO

Dávkovač XIBU XL senseFLUID funguje podľa princípu maximálnej  
účinnosti. Každý produkt sa ideálne zhoduje s účelom použitia. V dôsledku 
toho máme kompaktný sortiment, ktorý pokrýva všetky oblasti profesionálnej 
hygieny rúk.

VÝKON, VÝKON, VÝKON

XIBU XL senseFLUID nie je len spoľahlivý a odolný voči vode, ale tiež sa 
vyznačuje super rýchlym dávkovaním a úsporným režimom pre obdobia s 
nízkou frekvenciou používania. V závislosti od produktu postačí náplň max. 
na 1000 dávok. Šetrné používajú sa garantuje vďaka porciovanému dávko-
vaniu. Podľa potreby je možné nastaviť objem dávky dávkovača.

DOPLŇOVANIA - VÝMENA JE VYLÚČENÁ

Doplňovanie rôznymi hygienickými výrobkami je zabezpečené prostredníct-
vom kompaktných a jednoducho vymeniteľných náplní vacuumBAG.  
Náplň a dávkovač majú farebné označenie, aby sa vylúčila zámena.  
Vďaka špeciálnej technike dávkovania nedochádza ku kontaminácie náplne.

ÚPLNÝ PREHĽAD VĎAKA senseMANAGEMENT

Produkt XIBU XL senseFLUID môže byť  vybavený HAGLEITNER 
senseMANAGEMENT. Informácia o stave náplne a úrovne nabitia 
akumulátora sa poskytuje v digitálnej forme cez smartfón, tablet alebo 
PC. Budete presne vedieť, kedy je potrebné urobiť výmenu náplne a 
môžete optimalizovať skladové hodposdárstvo alebo údržbu.

Vďaka patentovanému systému  
vacuumBAG budete mať o 95 % 
menej odpadu v porovnaní s  
výrobkami iných dodávateľov. A to 
len vďaka tomu, že sa naša náplň 
využíva do poslednej kvapky, pričom 
zostatok v iných systémoch predsta-

vuje 13 % a viac. Hrúbka balenia  
vacuumBAG predstavuje niekoľko 
mikrometrov a balenie váži len 21 g. 
Preto sa do jednej štandardnej  
nádoby na odpad zmesti viac ako 
jeden milión vacuumBAG.

XIBU XL senseFLUID 
white pol.č. 4110301070 
black pol.č. 4110301067
V x Š x H 29,5 x 15,5 x 11,8 cm
Bezdotykový vodeodolný dávkovač vo vyhotovení XIBU na dávkovanie produktov 
na ochranu pokožky, čistenie pokožky, starostlivosť o pokožky alebo dezinfekciu. 
LED kont ro lka  h lad iny  náp lne  ind iku je  h lad inu  
náplne dávkovacieho prostriedku a stav baterky. Nastaviteľný objem dávky. sen-
seTECHNOLOGY garantuje rýchle dávkovanie produktu v  
období najfrekventovanejšieho použitia. Možnosť sériovej montáže s  
XIBU XL combiKIT.

XIBU XL senseFLUID
 OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO DÁVKOVAČOV 
systemBATTERIEN C-Typ, 2 ks/balenie, pol.č. 4111201200

powerPACK in, pol.č. 4111203100
powerPACK ex, pol.č. 4111202400
Sieťová zástrčka v prevedení pre montáž pod omietku a na  
omietku v prípade bezakumulátorovej prevádzky dávkovača XIBU XL sense-
FLUID. Dĺžka kábla 150 cm. 

powerPACK BOX, pol.č. 4111204700
Sieťové napájanie v prípade bezakumulátorovej prevádzky  
dávkovača XIBU XL senseFLUID pri nefrekventovanom použití a súčasnom 
použití niekoľkých dávkovačov. Pripojenie zdroja napájania k dávkovaču musí 
realizovať elektrikár. 

Y combiCABLE, 4 ks/balenie, pol.č. 4111204600
Y combiCABLE elektricky napája sériové zapojené dávkovače  
XIBU XL senseFLUID. Prostredníctvom Y combiCABLE sa na prvý dávkovač 
podáva elektrické napájanie zo zdroja napájania 12 V.

XIBU XL combiKIT,  ks/balenie, pol.č. 4111204500
XIBU XL combiKIT je súprava, ktorá sa skladá z pripojovacích dielov  
na sériovú montáž až piatich dávkovačov XIBU XL senseFLUID. Vrátane  
káblovej šachty na použitie Y combiCABLE.

Ponúkame vám nie len individuálne poradenstvo pri výbere produktu,  
ale vykonávame montáž XIBU XL senseFLUID v mieste použitia a pôsobíme 
ako váš partner pri všetkých otázkach v oblasti hygieny. Okrem toho,  
poskytneme vám pomoc pri zaškolení vašich zamestnancov alebo poskyt-
neme vám školiace materiály.

JEDNODUCHÁ VÝMENA BATÉRIE
Výmena batérie sa realizuje za niekoľko  
sekúnd - vďaka ľahko dostupnej a vyberateľnej 
priehradke

ODOLNÝ VOČI VODE
Celý dávkovač je odolný voči vode a môže 
byť ľahko vyčistený použitím vysokotlakového 
čističa.

senseMANAGEMENT
Vďaka voliteľne dodávanej technológii sense-
MANAGEMENT môžete digitálne vyvolať in-
formáciu o stave náplne a úrovne nabíjania 
batérií, čim sa proces údržby optimalizuje.

SUPER RÝCHLE DÁVKOVANIE
XIBU XL disponuje super rýchlou technológiou 
dávkovania, ktorá sa automaticky aktivuje v 
období najfrekventovanejšieho použitia.

„NIKDY NIE JE PRÁZDNY“
Vďaka rezervnej nádrži sa garantuje  
prevádzka dávkovača aj pri prázdnej náplni 

vacuumBAG.

FLEXIBILNÁ SÉRIOVÁ MONTÁŽ
Pomocou súpravy  XIBU XL combiKIT je možné 
namontovať vedľa seba niekoľko dávkovačov 

a napájať ich elektrickým prúdom.

JEDEN PRE VŠETKO 
XIBU XL sa môže používať s prostriedkom na 
ochranu pokožky, s mydlom, abrazívnym myd-
lom, dezinfekčným prostriedkom a krémom na 
ruky.

BEZDOTYKOVÝ
Proces dávkovania sa realizuje rýchlo a bez-
dotykovo. Stačí len nastaviť ruky.
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HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
Slovensko

Tel. +421 2 4444 1076 
Fax +421 2 4552 9703 
bratislava@hagleitner.sk

XIBU XL senseFLUID
 Ochrana pokožky a starostlivosť o hygienu rúk

Ľ a h k é

 S t re d n é 
S i l n é

Získajte informácie a objednajte si náplne - pomocou aplikácie HAGLEITNER 
naskenuj ma

Jednoducho naskenujte čiarový kód na  
výrobku alebo v priečinku a objednajte si ho  
samostatne
Prístup ku všetkým informáciám o produk-
te a certifikátom

Podporované vo vašom ukladacom priestore

Rozpráva 16 jazykmi

APP- 
STIAHNUTIE



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

NEVIDITEĽNÉ RUKAVICE – handPROTECT  
6 x 750 ml, pol.č. 4110710005

Táto rýchlo vstrebávateľná ochranná emulzia na pokožku 
s utišujúcim efektom handPROTECT zanecháva na pokožke 
ochranný film - ako neviditeľné rukavice. Neobsahuje silikón 
a je neutrálne voči pokožke s prevládajúcimi ošetrovacími 
vlastnosťami. Dermatologicky testované. Hodnota pH 
neutrálna voči pokožke, bez parfémov, bez farbív a para-
benov. Zabraňuje podráždeniu pokožky a popraskaným 
rukám.

DOKONALE KOMBINOVATEĽNÉ S DEZINFEKČNÝMI 
PROSTRIEDKAMI HAGLEITNER

V kombinácii s našimi dezinfekčnými prostriedkami sept-
DES GEL a septLIQUID SENSITIVE je zaručená dokonale 
koordinovaná ochrana a stopercentne účinný 
dezinfekčný výkon. Ak niekoľkokrát denne dezinfikujete 
ruky, PROTECT PURE optimálne chráni ruky pred 
podráždením pokožky.

POUŽÍVANIE
Emulzia chrániaca pokožku sa dávkuje na umyté a vysušené 
ruky. Dôkladne rozotrite emulziu na ruky. Opakovane 
naneste emulziu v prípade dlhších pracovných intervalov 
alebo pri intenzívnom kontakte s vodou.

OBLASŤ POUŽITIA
Priemyselné a remeselnícke činnosti, zvýšené nároky na 
zdravie a starostlivosť a tiež gastronómia a hotelierstvo.

 pred začatím prác

 pred a počas prác so zvýšenou vlhkosťou

 pred použitím ochranných rukavíc

 pred kontaktom so znečistením, tukmi a olejmi

 pred činnosťami, ktoré pôsobia na pokožku

OCHRANA POKOŽKY

MYDLO NA RUKY – creamSOAP PURE  
5 x 1050 ml, pol.č. 4110701339

Husté a kvalitné mydlo na ľahké až stredné, resp. premen-
livé znečistenie - neobsahuje aromatické látky ani farbivá. 
Garantuje čisté, starostlivo pestované ruky a zabraňuje 
vysušeniu pokožky. S perleťovým leskom. Dermatologicky 
testované. Neobsahuje silikón, mydlo a parabeny. Hodno-
ta pH neutrálna voči pokožke. Má ocenenie EU Ecolabel.

MYDLO NA RUKY – creamSOAP PREMIUM  
6 x 450 ml, pol.č. 4110709701

Silné, vysoko kvalitné mydlo pre ľahké až stredné alebo 
meniace sa znečistenie - vo vzduchotesnom vakuuBAG. 
Poskytuje mäkkú penu a zabezpečuje čisté, dobre udržiavané 
ruky. Zabraňuje vysychaniu pokožky. Bez parabénov a 
silikónov. Jemná kvetinová vôňa. Dermatologicky testova-
né. ph pokožky neutrálne. IFRA konfrom a priateľský k 
alergiám. Udelená environmentálna značka EÚ.

 pred začatím prác

 v prípade znečistení

 po použití toalety

 pred prestávkami

 po ukončení prác

POUŽÍVANIE
Mydlo sa dávkuje na znečistené a navlhčené ruky. Dôklad-
ne vtierajte s vodou, kým sa znečistenie nerozpustí. Umy-
te vlažnou vodou a dôkladne opláchnite.

OBLASŤ POUŽITIA 
Vhodné najmä pre gastronómiu a hotelierstvo a tiež pre 
priemysel a remeselníctvo.

ČISTENIE POKOŽKY

PRE INTENZÍVNE ZNEČISTENIE –  
abrasivPOWER 5 x 1050 ml, pol.č. 4110703439

Pôsobí proti motorovej nafte a strojovému oleju, mazacím tukom, 
brzdovému a grafitovému prachu. Dermatologicky testované, 
Hodnota pH neutrálne voči pokožke, neobsahuje silikón ani 
mydlo. Citrónová vôňa. Neobsahuje farbivá. S mikrogranulami. 
Neobsahuje parabeny. IFRA konfrom. Neobsahuje plastové 
mikročastice.

ŠPECIÁLNY ČISTIACI PROSTRIEDOK  –  
abrasivCOLOR 5 x 1050 ml, pol.č. 4110703239

Pôsobí proti farbám, disperziám, laku, lepidlu a tlačiarenskej 
čierne. Dermatologicky testované, Hodnota pH neutrálne 
voči pokožke, neobsahuje silikón ani mydlo. Vôňa zelených 
jabĺk. S mikrogranulami. Hodnota pH neutrálne voči pokožke. 
Neobsahuje parabeny. IFRA konfrom. Neobsahuje plastové 
mikročastice.

PRE MIERNE ZNEČISTENIE –  
abrasivUNIVERSAL 5 x 1050 ml,pol.č. 4110703339

Pôsobí proti oleju, mazaciemu tuku, brzdovému a grafitovému 
prachu a sadze. Dermatologicky testované, Hodnota pH neu-
trálne voči pokožke, neobsahuje silikón ani mydlo. Ľahká 
ovocná vôňa. S mikrogranulami. Neobsahuje parabeny. Neob-
sahuje plastové mikročastice. Udelená environmentálna 
značka EÚ. 

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

 pred prestávkami

 po ukončení prác

POUŽÍVANIE
Abrazívny čistiaci prostriedok sa dávkuje na 
znečistené a suché ruky. Dôkladne vtierajte bez 
vody, kým sa znečistenie nerozpustí. Umyte vlažnou 
vodou a dôkladne opláchnite.

OBLASŤ POUŽITIA
Najmä v priemyselných odvetviach, ako napr. au-
todielne, kovospracujúci priemysel, zámočnícke 
dielne, natieračské dielne, lakovne a tlačiarne.

ČISTENIE POKOŽKY

DEZINFEKCIA RÚK –  
septDES GEL 5 x 1000 ml, pol.č. 4110708639

Protivírový gél na dezinfekciu rúk s obsahom alkoholu 
na ošetrenie pokožky. Rýchlo sa vstrebáva. septDES 
GEL neobsahuje parfumy, obzvlášť šetrný k pokožke a 
neobsahuje kumulujúce sa látky s dlhodobým účinkom, 
ktoré sa koncentrujú v pokožke a môžu viesť k jej 
podráždeniu. Neobsahuje silikón, mydlo, farbivá. Neob-
sahuje konzervačné prostriedky, parabeny, má zvlhčujúci 
a utišujúci účinok. Dermatologicky testované.

 pred začatím prác

 po použití toalety

 po vykonaní čistenia

 pred čistými aktivitami

POUŽÍVANIE
septDES GEL sa nanáša v jednom mieste na umyté a 
vysušené ruky a rozotiera sa bez riedenia vodou (medzi 
prstami, bočné povrchy prstov, nechtové lôžko, končeky 
prstov, palce a zápästie). Počas pôsobenia musia byť 
ruky vlhké.

OBLASŤ POUŽITIA
Vhodný najmä pre použitie vo verejných priestoroch so 
zvýšenými nárokmi na hygienu, napr. sanitárne priesto-
ry, letiská, železničné stanice, obchodné centrá, kancelárie, 
verejné inštitúcie, všetky priestory zdravotníckych orga-
nizácií a veterinárneho lekárstva.

DEZINFEKCIA

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU –  
handCREAM PURE 
6 x 450 ml, pol.č. 4110710101

Zvlhčujúci krém na ruky pre pestované, hebké ruky sa 
vstrebáva rýchlo a bezo zvyšku - prirodzená rovnováha 
pokožky zostáva zachovaná. Dermatologicky testované. 
Neobsahuje silikón, mydlo, farbivá, bez parfémov, 
neobsahuje parabeny, hodnota pH neutrálne voči pokožke, 
má zvlhčujúci a utišujúci účinok.

 po ukončení prác

POUŽÍVANIE
handCREAM sa nanáša na umyté a vysušené ruky. 
Dôkladne rozotrite emulziu po povrchu rúk.

OBLASŤ POUŽITIA
Najmä vhodné v oblasti zdravotníctva, v priemysle 
a tiež v gastronómii a hotelierstve.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

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

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

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

XL LABEL abrasivUNIVERSAL 
1 ks, pol.č. 4111205000

XL LABEL abrasivPOWER 
1 ks, pol.č. 4111205100

XL LABEL abrasivCOLOR 
1 ks, pol.č. 4111205200

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

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


