
Disinfection Guide
       Hotel- és gasztronómia



Üdvözlettel: 

Hans Georg Hagleitner

Előszó
Az ön biztonsága.

A koronavírus miatti kijárási korlátozások után most az a feladat áll Ön előtt, hogy a 
házában újradefiniálja a higiéniai intézkedéseket. Ennek során a vírusátadási lehető-
ségek felismerése és célzott intézkedésekkel a kockázat minimálisra csökkentése az, 
ami a legnehezebb feladat lesz. 
A Disinfection Guide eligazítást nyújt és megmutatja, mire kell ügyelni: biztonságot 
kap, hogy jól teszi a dolgát. Ennek során az intézkedéseket nagyobb ráfordítás nélkül 
kell megvalósíttatnia: Nincs szükség bonyolult oktatási programra, elég lesz néhány 
koronavírus ellen hatásos termék.
Az útmutatóban minden tisztító- és fertőtlenítőszer rendelkezik a MSZ EN 14476 
szabvány szerinti tanúsítással, így megbízhatóan hat a koronavírus ellen.
A házat a Disinfection Guide és a benne található ellenőrzőlisták segítségével mód-
szeresen végigvéve minden területen biztosítani tudja benne a védelmet. A Hagleitner 
válogatott termékekből álló csomagot ad a kezébe, hogy a személyzete könnyen, 
egyszerűen megvalósíthassa a higiéniai intézkedéseket. Hiszen csak ami egysze-
rű, az megy át a gyakorlatba és csak azt koronázza siker. Az 50 éves higiéniai ta-
pasztalatunkkal biztos lehet benne, hogy hozzáértő partnert tudhat maga mellett. 

Fedezze fel újra a házát – a higiéniai szakember szemével.
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Fertőtlenítés
Bevezetés

Fertőtlenítés
Tartozék

A Disinfection Guide célkitűzése 

Módszeresen járja végig a házat a Disinfection Guide. Külön-külön vegyen szemügyre minden területet. A cél az 
igények felmérése: Hol van szükség fertőtlenítő tisztítószerre? Hol fogja átvenni az eddigi normál tisztítószer helyét? 
Hová kell kitennem fertőtlenítőszer-adagolót?

Hozzátartozó intézkedések 

A Hagleitner ezen kívül COVID-19 fertőtlenítési és mosási tervekkel is támogatja Önt és munkatársait. Ezzel a 
higiéniai intézkedések pontos gyakorlatba ültetésének már semmi sem áll az útjába.
A lehető legjobban védi házát a koronavírus ellen.
Ennek a gondoskodásnak pedig van látszatja is: A Hagleitner ehhez felállítható, kifüggeszthető táblákat és 
szalagokat biztosít: amely mutatja, hogy "frissen fertőtlenítve".
Bővebb információkért forduljon a Hagleitner higiéniai tanácsadóhoz.
Látogasson el a Hagleitner webhelyére is. Ott bővebben tájékozódhat a STOP COVID-19 akcióról.

A minőségi pecsét elismeri a közös felelősséget

Mi, a Hagleitner cég garantáljuk fertőtlenítőszereink hatásosságát.
Minden fertőtlenítőszer szerepel az ÖGHMP/VAH listáján. A Hagleitner minőségi pecsétje Önnél mint partnercégnél 
rámutat a felelősségre és megmutatja a vendégeknek és a hatóságoknak, hogy közösen vigyázunk a vendégek és 
a személyzet egészségére. 

A szükséglet szemléltetése 

Az igényeket az ábrák is jelzik. A rózsaszín jelentése: Itt rendszeresen fertőtleníteni kell.

A Disinfection Guide felosztása  

A Disinfection Guide 14 fő részből áll: bejárati rész, mosdóhelyiség, vendég szoba, vendég fürdőszoba, konyha, 
étterem, gyerek tér, szeminárium terem, edzőterem, wellness részleg, mosókonyha, takarítókamra, személyzeti 
szoba és mélygarázs bejárat. A hozzátartozó részeket is mindig hozzá kell érteni; tehát a bejárati rész magába 
foglalhatja például a recepciót, a lépcsőházat, a boltot és az irodát.

Ellenőrzőlista  

Az ellenőrzőlista feltünteti, hol van szükség higiéniai intézkedésekre. Iránymutatást ad és rávilágít a dolgokra, hogy 
a lehető legnagyobb védettséget érje el.

Alkalmazás 

A ház bejárásakor a Disinfection Guide utolsó oldalát hajtsa ki: A termékáttekintés a használati utasítások mellett 
tartalmazza a vonalkódot is. Ezzel közvetlenül az adott termék rendelési oldalára juthat. Telepítse hozzá az 
okostelefonra a Hagleitner ingyenes scanME alkalmazását és olvassa le az adott vonalkódot.

doorHANGER COVID
Ajtóakasztó

toiletSLEEVE COVID
WC-ülőke zárszalag

XIBU disinfectDISPLAY COVID
A XIBU senseDISINFECT-re 
feltűzhető tájékoztató tábla

bedDISPLAY COVID
Felállítható tábla az 
ágyra 
és ruhaneműre

XIBU LABEL COVID
XIBU CROWN tábla

tableDISPLAY COVID
asztali tábla

XIBU XL disinfectDISPLAY COVID
A XIBU XL senseFLUID-ra 
feltűzhető tájékoztató tábla
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Fertőtlenítés
A bejárati rész

Bejárati rész | Recepció | Lépcsőház | Bolt | Iroda

Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Fertőtlenítés
A mosdóhelyiség

Kézmosó | Piszoár | WC

Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Mi? Hol? Mivel?

kéz a bejáratnál
a pulton
a mosdóhelyiségek előtt
a bolt előtt
értékesítés kis kiszerelésben

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
korlátok
liftgomb
kapcsoló
billentyűzet és egér
telefon
EC-kártyaolvasó
stb.

hygienicPLUS

bútorok székek
asztalok
recepció felülete
pultok
stb.

hygienicPLUS

Mi? Hol? Mivel?

kéz (fertőtlenítő kézmosás) a mosdókagyló mellett septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

kéz (fertőtlenítés) a mosdóhelyiségek előtt septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

WC-ülőke WC wcDISINFECT

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
kapaszkodók
öblítés
érintős adagoló
WC-kefe nyele
stb.

hygienicPLUS

bútorok WC-ülőke
szerelvények
mosdókagyló
mosdó pult
stb.

hygienicDES AC (hab)

padló a szaniterterületen hygienicDES AC 
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Fertőtlenítés
A vendég fürdőszoba

Zuhany | Mosdókagyló | WC | Fürdőkád | legkésőbb elutazáskor

Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Fertőtlenítés
A vendégszoba

Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Mi? Hol? Mivel?

bútorok székek
asztalok
éjjeli szekrények
stb.

hygienicPLUS
hygienic3000

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
kapcsoló
távirányító
telefon
stb.

hygienicPLUS 
hygienic3000

kemény padlók egész szoba hygienic3000

ruhanemű ágynemű
párnahuzatok
stb.

havon DES 60

ruhanemű díszpárnák
takarók
stb.

havon DES 40

Mi? Hol? Mivel?

bútorok WC-ülőke
öblítés
szerelvények
mosdókagyló
zuhany
stb.

hygienicDES AC (hab)

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
kapcsoló
hajszárító
stb.

hygienicPLUS

fogmosó pohár többször használatos pohár hygienicDES CAPS

csempepadló az egész fürdő hygienicDES AC

ruhanemű törülközők
fürdőköpeny
stb.

havon DES 60

Szoba | Fürdőszoba bejárat | Bútorok | legkésőbb elutazáskor
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Fertőtlenítés
Az étterem

Étterem | Bár | Kávézó

Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Fertőtlenítés
A konyha

Konyha | Mosóhely | Edénymosogatás

Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Mi? Hol? Mivel?

kéz (mosás) kézmosó hely septDES FOAM
septDES FOAMSOAP
minden Hagleitner-szappan

kéz (fertőtlenítés) kézmosó hely
A tiszta és nem tiszta terület közötti 
átmenet

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

bútorok
(tisztítás és fertőtlenítés)

minden felület hygienicDES PERFECT

kézzel érintkező felületek markolatok
kis készülékek nyele
stb.

hygienicDES FORTE

poharak és edények (gépi) mosogatógép ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

poharak és edények (kézi) kézi mosogatómedence hygienicDES CAPS

mosogatómedence hygienicDES AC (hab)

mosogató minden felület hygienicDES AC (hab)

Mi? Hol? Mivel?

kéz a bejáratnál
a mosdóhelyiségek előtt

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
korlátok
fóliázott étlapok
stb.

hygienicPLUS

bútorok székek
asztalok
büfé
stb.

hygienicPLUS

bár területe felületek hygienic3000

rozsdamentes acél felületek bár területe
büfé

hygienicDES FORTE

poharak (gépi) mosogatógép ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

poharak (kézi) kézi mosogatómedence hygienicDES CAPS

mosogatómedence hygienicPLUS

ruhanemű asztalnemű
textil szalvéták
stb.

havon DES 60
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Fertőtlenítés
A gyerektér

Fertőtlenítés
A szeminárium terem

Játszóterület | Játékok | Textíliák (takarók, plüss állatok,..) Szeminárium / tárgyaló terem

Fertőtlenítés ellenőrzőlista Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Mi? Hol? Mivel?

személyzet kéz a bejáratnál septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

bútorok gyerekasztal
székek
stb.

hygienicPLUS

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
kapaszkodók
stb.

hygienicPLUS

játékok a szobában hygienicDES FORTE

játék (műanyag) edénymosogató ecosol DES TABS

textíliák mosógép havon DES 40

padló kemény padlók hygienic3000

Mi? Hol? Mivel?

kéz (fertőtlenítés) a bejáratnál
a szeminárium területe és a szálloda 
közötti átmeneti rész

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kéz (fertőtlenítő kézmosás) mosdó az irodában septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
karfák
kávéfőző gép
italautomata
ceruzák
távirányító
stb.

hygienicPLUS

bútorok székek
asztalok
stb.

hygienicPLUS
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Fertőtlenítés
Az edzőterem

Fertőtlenítés
A wellness részleg

Öltöző | Zuhanyzók | Készülékek | Squash terem | Bowling pálya Öltöző | Zuhanyzó | Szauna | Jakuzzi | Medence | Szolárium

Fertőtlenítés ellenőrzőlista Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Mi? Hol? Mivel?

kéz a bejáratnál
a mosdóhelyiségek előtt

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

leltár asztalok
padok
szekrény
stb.

hygienic3000

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
kapaszkodók
hajszárító
kapcsoló
stb.

hygienicPLUS

edzőgépek kézzel és bőrrel érintkező felületek hygienicPLUS

jógamatracok és tartozékok kézzel és bőrrel érintkező felületek hygienicPLUS
hygienic3000

zuhanyzók csempe
falak és padló
szerelvények 
mosdókagyló

hygienicDES AC

padlók az egész terület hygienic3000

Mi? Hol? Mivel?

kéz (fertőtlenítés) a bejáratnál
a mosdók előtt

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kéz (fertőtlenítő kézmosás) a kézmosónál septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
kapaszkodók
stb.

hygienicPLUS

bútorok nyugágyak
asztalok
szekrény
stb.

hygienic3000

zuhany csempe
falak és padló
szerelvények
mosdókagyló

hygienicDES AC (hab)

csempe padló hygienicDES AC

szolárium felületek hygienicPLUS

gőzfürdő, szauna, infraszauna stb. ülőfelületek (a fa is)
padlók
kézzel érintkező felületek

hygienic3000

ruhanemű törülközők havon DES 60
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Fertőtlenítés
A mosókonyha

Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Fertőtlenítés
Tisztítószer tárolóhelyiség

Tisztítószer tárolóhelyiség | Takarítókocsi | Mosás helye

Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Mi? Hol? Mivel?

kéz (fertőtlenítés) a bejáratnál
a mosógépeknél

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kéz (fertőtlenítő kézmosás) a kézmosónál septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

bútorok mosógép ablaka
ruhás kocsi, kosár
stb.

hygienicPLUS

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
készülékek gombjai
stb.

hygienicPLUS

ruhanemű mosógép 
(automatikus adagolás) 

havon PROFESSIONAL DISINFECT 
40
havon PROFESSIONAL DISINFECT 
60

ruhanemű mosógép 
(kézi adagolás) 

havon DES 40
havon DES 60

Mi? Hol? Mivel?

kéz (fertőtlenítés) a takarítókocsin
a kézmosónál

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kéz (fertőtlenítő kézmosás) a kézmosónál septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

felmosóvödör hygienicPLUS

ruhanemű törlő mopok
törlőkendők
személyzeti ruhák

havonDES 60

Mosógépek | Ruhanemű | Mosóhely
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Személyzeti szoba | Beszállítói bejárat

Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Fertőtlenítés
A mélygarázs bejárata / raktárhelyiség

Fertőtlenítés ellenőrzőlista

Mi? Hol? Mivel?

kéz (fertőtlenítés) a bejáratnál
a beszállítói bejárat előtt

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kéz (fertőtlenítő kézmosás) a kézmosónál septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

bútorok székek 
asztalok
kávéfőző gép 
italautomata
stb.

hygienicPLUS

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
kapaszkodók
a mikrosütő fogantyúja
hűtőszekrény
stb.

hygienicPLUS

konyhaszekrény felület
mosogatómedence 
stb.

hygienicPLUS

edények edénymosogató ecosol DES TABS
ruhanemű konyharuha  havonDES 60

Mi? Hol? Mivel?

kéz bejáratok mellett septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

kézzel érintkező felületek ajtókilincsek
korlátok
liftgombok
parkoló automata 
stb.

hygienicPLUS

kölcsönzött tárgyak cipő
sportszerek
kerékpáros sisak 
rafting- és búvárruhák
mászóeszközök
stb.

hygienic3000 áztatáshoz
hygienicPLUS lefújásra

Bejárat a mélygarázs felől | Lift | Sportszer raktár | Kölcsönző üzlet

Fertőtlenítés
A személyzeti szoba
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septLIQUID SENSITIVE* septLIQUID PLUS*
Cikkszám: 4110705804
6 x 700 ml 
 
Használatra kész, alkoholos oldat a higiéniai 
és sebészi kézfertőtlenítésre.

• szelektív virucid kézfertőtlenítés MSZ EN 14476 szabvány szerint
• különösen érzékeny és száraz bőrre is ajánlott, 

bőrgyógyászatilag igazolt
• 30 másodpercen belül hat a koronavírusok ellen
• toxikológiailag igazoltan alkalmas 3 éven aluli gyermekek számára 
• 631 g/kg izopropanolt tartalmaz

Cikkszám: 4110704603
6 x 700 ml
 
Felhasználásra kész, alkoholos oldat higiénikus és sebészi kézfertőtlenítéshez.

• vírusölő kézfertőtlenítés MSZ EN 14476 szerint
• norovírusok ellen is hat 15 másodpercen belül
• a bőr nagyon jól tolerálja, bőrgyógyászatilag igazolt
• mentes a felgyülemlő hosszanható károsanyagoktól
• 800 g/kg etanolt tartalmaz

septDES GEL*
Cikkszám: 4110710804
6 x 700 ml

Felhasználásra kész, alkoholos gél higiénikus és sebészi kézfertőtlenítéshez.

• vírusölő kézfertőtlenítés a MSZ EN 14476 szabvány szerint

• norovírusok ellen is hat 15 másodpercen belül

• a bőr nagyon jól tolerálja, bőrgyógyászatilag igazolt

• toxikológiailag alkalmas 3 éven aluli gyermekek számára

XIBU DISINFECT hybrid

XIBU DISINFECT GEL hybrid

* A termék más csomagolásban is kapható.

Fertőtlenítés
Termékáttekintés

Fertőtlenítés
Termékáttekintés

septDES FOAM*
Cikkszám: 4110708703 
6 x 600 ml

Alkoholmentes fertőtlenítő hab kézmosásra és kézfertőtlenítésre.

• szelektív virucid kézfertőtlenítés MSZ EN 14476 szabvány szerint
• 30 másodpercen belül hat a koronavírusok ellen
• MSZ EN 1500, EN 1499, EN 13727 és EN 13624 szerint tanúsítva
• decens narancs illattal
• bőrgyógyászatilag igazolt

septDES FOAMSOAP
Cikkszám: 4110709603
6  x 600 ml 
 
Alkoholmentes hab higiénikus kézmosáshoz.

• szelektív virucid habszappan az MSZ EN 14476 szerint
• 30 másodpercen belül hat a koronavírusok ellen
• MSZ EN 1499 szerint tanúsítva
• decens grapefruit illattal
• bőrgyógyászatilag igazolt

XIBU FOAM hybrid
white Cikkszám: 4110601750
black Cikkszám: 4110601767
Ma x szé x mé: 25,3 x 13,2 x 12,6 cm

Legmagasabb szintű higiénia - érintés nélküli adagolás 

• A termékút 100%-ban légmentesen záró
• Nagy tartaléktartály
• Beállítható adagolási mennyiség
• Nagy hatótávolság

white Cikkszám: 4110602250
black Cikkszám: 4110602267
Ma x szé x mé: 25,3 x 13,2 x 12,6 cm

Legmagasabb szintű higiénia - érintés nélküli adagolás  

• A termékút 100%-ban légmentesen záró
• Nagy tartaléktartály
• Beállítható adagolási mennyiség
• Nagy hatótávolság

white Cikkszám: 4110201050
black Cikkszám: 4110203467
Ma x szé x mé: 25,3 x 13,2 x 12,6 cm

Takarékos használat - Könnyen kezelhető.

• Érintés nélküli adagolás
• Nagy tartaléktartály
• Beállítható adagolási mennyiség
• Nagy hatótávolság

XIBU TABLE hybrid new SET XIBU floor new
white Cikkszám: 4111211650
black Cikkszám: 4111211667
Ma x szé x mé: 42,3 × 15,5 × 21  cm

• asztali tartóállvány
• beépített cseppalátéttel XIBU DISINFECT hybrid, DISINFECT GEL 

hybrid és XIBU FOAM hybrid adagolóhoz
• sok helyen és rugalmasan alkalmazható (a recepción, a bankpénztár-

ban, a váróteremben, az étkezdében stb.)

white Cikkszám: 4111221950
black Cikkszám: 4111221967 
Ma x szé x mé: 130 × 38,8 × 37,9  cm

• padlóállvány
• beépített cseppalátéttel XIBU DISINFECT hybrid, DISINFECT GEL 

hybrid és XIBU FOAM hybrid adagolóhoz
• sok helyen és rugalmasan alkalmazható (éttermek bejáratánál, hote-

lekben, idősotthonokban, nyilvános intézményekben, bankokban, a 
váróteremben, rendezvényközpontokban stb.)
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Fertőtlenítés
Termékáttekintés

hygienicDES FORTE

hygienicDES PERFECT

hygienicDES AC

Cikkszám: 4460100808
6 x 0,9 kg 
 
Felhasználásra kész, alkoholos gyorsfertőtlenítő minden alkoholálló felületre.

• egyszerűen használható, felhasználásra kész, 450 g/kg etanol

•  ideális minden alkoholálló felület gyorsfertőtlenítésére (plexiüvegre nem)

• 30 másodpercen belül szelektív virucid hatású (koronavírus)

• szórópisztollyal együtt

Cikkszám: 4460101211
10 kg 
 
Lúgos fertőtlenítőszer egy lépésben történő tisztítás és fertőtlenítés céljára.

•  koncentrátum a felhasználói oldat saját elkészítéséhez

• ideális lúgálló felületek tisztítására és fertőtlenítésére

•  nagyarányú szenny- és zsíroldó hatóanyagot is tartalmaz

• szelektív virucid hatású: adagolás: 2% - 15 perc

Cikkszám: 4460101611
10 kg
 
Tejsav alapú savas fertőtlenítő tisztítószer kiváló vízkőoldó-hatással.

• koncentrátum a felhasználói oldat saját elkészítéséhez 

• ideális saválló felületek tisztítására és fertőtlenítésére

• a fertőtlenítő mellett nagy arányban tartalmaz tisztító-és vízkőoldó hatóanyagokat

• tisztít és fertőtlenít egy lépésben

• szelektív virucid hatású: adagolás: 1,5% - 5 perc

hygienicDES AC
Cikkszám: 4460101608
1 kg

Tejsav alapú savas fertőtlenítő tisztítószer kiváló vízkőoldó-hatással.

• egyszerűen használható, felhasználásra kész felületi fertőtlenítőhab

• tisztít, fertőtlenít és oldja a vízkövet 5 percen belül (szelektív virucid)

• habszóróval együtt

hygienicDES CAPS
Cikkszám: 4460101433 
80 x 5 g

Nagyon hatékony fertőtlenítőpor-koncentrátum, teljes hatásspektrummal.

• külön adagok vízben oldódó fóliában

• teljes hatóspektrum, csaknem szagmentes és egyszerűen használható

• vírusölő

• norovírusok ellen is hat már 5 percen belül

• ideális poharak, fogmosó pohár, virágváza, termoszpalackok stb. kézi áztató fertőtlenítésére

Fertőtlenítés
Termékáttekintés

ecosol ECO DES
Cikkszám: 4210301111
10 kg
 
Folyékony, magas koncentrációjú, oxigén bázisú, fertőtlenítő- és fehérítőszer ipari mosogatógé-
pekhez.

• eltávolítja a különösen makacs foltokat, amilyen a kávé és a tea

• támogatja a Hagleitner mosogatószerek tisztítóhatását

• megakadályozza a csírák elszaporodását a munkaoldatban

• fertőtlenítő hatás már 45 °C-on, tanúsítással igazolva

havon DES 60
Cikkszám: 4310200700
15 kg

Por alakú, enyhén habzó hatású különleges mosószer, tisztít, fehérít, fertőtlenít és ápol.

• a textíliákon, mint pl.: mopokon, törlőkendőkön, törülközőkön át fertőző betegségek megelőzésére.

• a ruha fenségesen friss illatú és puha tapintású lesz

• ideális higiéniára érzékeny textíliákra

• bevizsgált hatékonyság az összes burkos és burok nélküli vírus ellen; valamint baktériumok és baktéri-

umspórák ellen

havon DES 40
Cikkszám: 4310200738 
12 kg 

Por alakú speciális mosószer minőségi anyagok mosásához, fertőtlenítéséhez és ápolásához már 
40 °C-on.

• ideális érzékeny ruhákra

• kellemesen friss illatot hagy maga után

• bevizsgált hatékonyságú a burkos és burok nélküli vírusok ellen; minden baktérium ellen,  

beleértve a mikobaktériumokat és baktériumspórákat, bőr- és penészgombákat.

ecosol DES TABS
Cikkszám: 4210400500
2 x 70 tabletta 
 
Nagyteljesítményű többfázisú tabletta edények és poharak tisztítására és fertőtlenítésére  
háztartási mosogatógépekben.

• vízben oldódó fólia védi a terméket

• tisztítás, rászáradás oldása, korrózióvédelem, öblítő és só egyben

• környezetbarát oxigénkomplex

• kitűnő fertőtlenítő hatás már 45 °C-on, norovírusok ellen is

420 523



Termék
Adagolás / 
hatóidő Hogyan Mivel

septLIQUID SENSITIVE hígítatlanul, 
30 másodperc

Száraz kézbe 30 másodpercig 
bedörzsölni/hatni
hagyni.

XIBU DISINFECT hybrid

septLIQUID PLUS hígítatlanul, 
30 másodperc

Száraz kézbe 30 másodpercig 
bedörzsölni/hatni
hagyni.

XIBU DISINFECT hybrid

septDES GEL hígítatlanul,
30 másodperc

Száraz kézbe 30 másodpercig 
bedörzsölni/hatni
hagyni.

XIBU DISINFECT GEL 
hybrid

septDES FOAM hígítatlanul, 
30 másodperc

Száraz kézbe 30 másodpercig 
bedörzsölni. Vízzel le kell mosni. 
Eldobható törlőkendővel törölje 
szárazra.

XIBU FOAM hybrid
XIBU FOAM analog

septDES FOAMSOAP hígítatlanul, 
30 másodperc

Száraz kézbe 30 másodpercig 
bedörzsölni. Vízzel le kell mosni. 
Eldobható törlőkendővel törölje 
szárazra.

XIBU FOAM hybrid
XIBU FOAM analog

wcDISINFECT hígítatlanul, 
30 másodperc

A terméket oszlassa el a WC-
papírra, és tisztítsa meg -ezáltal 
fertőtleníti is- a WC-ülőkét. Nem  
kell leöblíteni.

XIBU
SEAT DISINFECT hybrid
XIBU
SEAT DISINFECT analog

hygienicPLUS hígítatlanul, 
30 másodperc

A terméket szórja ki, oszlassa el. 
Nem kell lemosni.

safetyWIPEs törlőkendők 
és habpisztoly

hygienic3000 250 ml/ 10 l, 
5 perc

Terméket fel kell vinni, és hatni 
hagyni. Nem szükséges utántörölni.

safetyMOP és 
safetyWIPEs kendők

hygienicDES FORTE hígítatlanul, 
30 másodperc

Terméket fel kell vinni, és hatni 
hagyni, nem kell lemosni

safetyWIPEs törlőkendők 
és szórópisztoly

hygienicDES PERFECT 200 ml/10l,
15 perc

Terméket fel kell vinni. Hagyja hatni. 
Tisztítsa meg és fertőtlenítse a 
felületet. Vízzel le kell mosni.

safetyMOP és 
safetyWIPEs kendők

hygienicDES AC 1 kg hígítatlanul, 
5 perc

Vigye fel a terméket. Hagyja hatni. 
Vízzel távolítsa el.

safetyWIPEs kendők és 
habpisztoly

hygienicDES AC 10 kg 150 ml/10 l, 
5 perc

Terméket fel kell vinni. Tisztítsa 
meg a felületet. Hagyja hatni. Vízzel 
távolítsa el

safetyMOP és 
safetyWIPEs kendők

hygienicDES CAPS 1 CAP/L 
5 perc

A terméket hideg vízben oldja 
fel, 15 perc után hat 8 órán át. 
Terméket fel kell vinni, és hatni 
hagyni, vízzel le kell mosni.

safetyWIPEs törlőkendők 
letörléshez vagy edény 
poharak áztatására

ecosol DES TABS 1 tabletta/öblítő 
menet

Mosási hőmérséklet 
45–75 °C

Edénymosogató

ecosol ECO DES 1,5 g/l A munkaoldatba a tisztítószerhez 
kell adagolni, szerviztechnikus 
igényelhető.

Edénymosogató

havon DES 60 38 ml/kg száraz 
ruha

Mosóprogram 60 °C-on mosógép

havon DES 40 35 ml/kg száraz 
ruha

Mosóprogram 40 °C-on mosógép

Fertőtlenítés
Termékáttekintés

Fertőtlenítés
Termékáttekintés

wcDISINFECT
Cikkszám: 4110707901
6 x 300 ml
 
Toalettülőke fertőtlenítő hab gyors fertőtlenítő hatással. 

• alkohol nélkül
• nagyon anyagkímélő
• gazdaságos használat
• gyorsan felszárad 
• nem marad utána bőrizgató hatású anyag
• ideális, hogy a vendég a WC-ülőkét maga fertőtleníthesse vele

hygienicPLUS
Cikkszám: 4460100308
6 x 1 kg

Felhasználásra kész gyorsfertőtlenítő az alkoholra érzékeny felületek tisztítására és fertőtlenítésére.

• egyszerűen használható, felhasználásra kész

• minden felületen használható (plexiüvegen is) – semleges kémhatású

•  30 másodpercen belül korlátozottan vírusölő hatású (koronavírus)

• szórópisztollyal és két habpisztollyal

• kisebb felületekre ideális, melyek kézzel érintkeznek

hygienic3000
Cikkszám: 4460100411 
10 kg

Mindenféle felület tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló koncentrátum.

• fertőtlenítő koncentrátum a felhasználói oldat saját elkészítéséhez 

• semleges termék minden területre

• minden felületen használható (plexiüvegen is) – semleges kémhatású

• korlátozottan vírusölő hatású (koronavírusok): Adagolás: 2,5% - 5 percig vagy 2,0% - 15 percig

• ideális a bőrrel közvetlenül érintkező felületekre, mivel nem kell leöblíteni

XIBU SEAT DISINFECT hybrid
white Cikkszám: 4110221350
black Cikkszám: 4110221367
Ma x szé x mé: 25,3 × 13,2 × 12,6 cm

Toaletthigiénia a legmagasabb szinten.

• Fertőtleníti és ápolja a WC-ülőkét
• Biztosítja, hogy a toalett megőrizze értékét
• Érintés nélküli adagolás
• Beállítható adagolási mennyiség
• Nagy tartaléktartály
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