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Po zastavení ekonomiky z důvodu koronavirové pandemie stojíte před úkolem nově 
definovat hygienická opatření ve své firmě. Přitom bude velkou výzvou správně roz-
poznat nebezpečí možností přenosu a toto riziko omezit cílenými dezinfekčními opat-
řeními na minimum. 
Tato Disinfection Guide vám pomůže se v dané tematice zorientovat a ukáže vám, 
nač je třeba si dávat pozor: Získáte jistotu, že děláte vše správně. Přitom by mělo být 
snadné realizovat potřebná opatření bez velkých nákladů: Není třeba žádné kompli-
kované školení, stačí produkty účinné proti koronaviru.
Každý čisticí a dezinfekční prostředek v této příručce byl odborně posouzen dle nor-
my EN 14476, což zaručuje, že spolehlivě působí proti koronaviru.
Pomocí této Disinfection Guide a kontrolních seznamů, které jsou v něm obsaženy, 
můžete svou firmu systematicky analyzovat a zajistit ochranu ve všech oblastech. 
Hagleitner vám vkládá do ruky balíček vybraných produktů, aby mohl váš perso-
nál realizovat hygienická opatření jednoduše a bezpečně. Protože jen to, co je jed-
noduché, je realizované v praxi a může být korunováno úspěchem. 50 let zkuše-
ností s hygienou vám dává jistotu, že máte po svém boku kompetentního partnera. 

Objevte svou firmu nově – očima specialisty na hygienu.
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Dezinfekce
Úvod

Dezinfekce
Příslušenství

Podpůrná opatření 

Společnost Hagleitner vás a vaše zaměstnankyně a zaměstnance navíc podpoří dezinfekčními a mycími plány 
COVID-19. Díky nim nestojí správné realizaci hygienických opatření nic v cestě.
Ochrání vaši firmu proti koronaviru nejlepším možným způsobem.
A vaše úsilí bude vidět: Hagleitner nabízí informační cedule, visačky na kliky a pásky, které ukazují: Zde byla "právě 
provedena dezinfekce".
O bližší informace požádejte svého hygienického poradce Hagleitner.
Navštivte také webové stránky Hagleitner. Zde se dozvíte více o akci STOP COVID-19.

Společnou odpovědnost potvrzuje pečeť kvality

My jako společnost Hagleitner zaručujeme stoprocentní účinnost našich dezinfekčních produktů.
Všechny dezinfekční produkty jsou uvedeny v seznamu ÖGHMP/VAH. Pečeť kvality společnosti Hagleitner pro 
vás jako partnerský provoz podtrhuje odpovědnost a ukazuje hostům a úřadům, že společně přispíváme k udržení 
zdraví vašich hostů a vašeho personálu. 

XIBU disinfectDISPLAY COVID
Informační štítek k zasunutí na 
XIBU senseDISINFECT

XIBU LABEL COVID
Informační štítek pro XIBU CROWN

XIBU XL disinfectDISPLAY COVID
Informační štítek k zasunutí na 
XIBU XL senseFLUID

doorHANGER COVID
Visačka na kliku

tableDISPLAY COVID
Informační cedule na stůl

Cíl Disinfection Guide 

S Disinfection Guide v ruce udělejte systematickou obchůzku svou firmou. Přitom posuzujte každou oblast zvlášť. 
Cílem je zjistit vaši potřebu: Kde je třeba dezinfekční čisticí prostředek? Kde nahradí dosud používané běžné čisticí 
prostředky? Kde musí být připraven dávkovač dezinfekčního prostředku?

Názorná potřeba 

Vaši potřebu navíc ilustrují obrázky. Růžová znamená: Zde je třeba pravidelná dezinfekce.

Členění Disinfection Guide  

Disinfection Guide obsahuje 14 hlavních oblastí: Vstupní prostory, umývárnu, pokoj pro hosty, koupelnu pro hosty, 
kuchyni, restauraci, dětský koutek, konferenční místnost, fitness, wellness, prádelnu, úklidovou komoru, prostor 
pro personál a vstup z podzemních garáží. Tím jsou pokryty také dílčí oblasti, takže například vstupní prostor může 
zahrnovat recepci, schodiště, obchod a kancelář.

Kontrolní seznam  

Kontrolní seznam ukazuje, kde jsou třeba hygienická opatření. Poskytuje orientační informace a názorně ukazuje, 
čím dosáhnete maximální ochrany.

Aplikace 

Během obchůzky budovou ponechejte rozloženou poslední stránku své Disinfection Guide: Přehled výrobků 
obsahuje kromě pokynů k použití také čárové kódy. Jimi se dostanete přímo na stránku k objednávání příslušného 
produktu. Nainstalujte si na svůj chytrý telefon bezplatnou aplikaci Hagleitner scanME a příslušný čárový kód 
naskenujte.

2 3



Dezinfekce
Vstupní prostory

Vstupní prostory | Recepce | Schodiště

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Umývárna

Umyvadlo | Pisoár | Toaleta

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

Ruce u vchodu
u přepážky
před umývárnami
u vstupu pro dodavatele

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Tlačítka výtahů
Vypínače
Klávesnice a myš
Telefony
Čtečky karet EC
atd.

hygienicPLUS

Inventář Židle
Stoly
Povrchy v recepci
Pulty
atd.

hygienicPLUS

Co? Kde? S čím?

Ruce (dezinfekční mytí) vedle umyvadla septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Ruce (dezinfikování) před umývárnami septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Prkénko záchodu Toaleta wcDISINFECT

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Splachovadlo
Dávkovač touch
Rukojeť kartáče na WC
atd.

hygienicPLUS

inventář Prkénko záchodu
Armatury
Umyvadlo
Umývací stůl
atd.

hygienicDES AC (pěna)

podlaha v oblasti sanity hygienicDES AC 
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Dezinfekce
Kancelář

Kontrolní seznam dezinfekce

Pracovní místa | Počítače | Kávovar

Co? Kde? S čím?

Ruce u vchodu septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Kontaktní plochy Kliky dveří
Vypínače
Klávesnice a myš
Telefony
Kávovar
atd.

hygienicPLUS
hygienicDES CAPS

Inventář Židle
Stoly
Pulty
atd.

hygienicPLUS

Hrnky na kávu Myčka nádobí ecosol DES TABS

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Konferenční místnost

Konferenční místnost na semináře / porady

Co? Kde? S čím?

Ruce (dezinfikování) u vchodu septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ruce (dezinfekční mytí) Umyvadlo v kanceláři septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Kávovar
Nápojový automat
Tužky
Dálkové ovládání
atd.

hygienicPLUS

Inventář Židle
Stoly
atd.

hygienicPLUS
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Co? Kde? S čím?

ruce u umyvadla
u hygienických stanovišť
u vchodu

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE 

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Ovládací prvky
Vypínače
atd.

hygienicPLUS
hygienicDES PERFECT

Inventář Židle
Stoly
Automaty
atd.

hygienicPLUS
hygienicDES PERFECT

Dezinfekce
Oblast výroby

Umyvadlo | Pracovní místa | Hygienická stanoviště

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Prostor pro personál

Kontrolní seznam dezinfekce

Prostor pro personál | Odpočinková místnost

Co? Kde? S čím?

Ruce (dezinfikování) u vchodu septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ruce (dezinfekční mytí) u umyvadla na mytí rukou septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Inventář Židle 
Stoly
Kávovar 
Nápojový automat
atd.

hygienicPLUS

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Rukojeť mikrovlnné trouby
Chladnička
atd.

hygienicPLUS

Kuchyňská linka Povrchy
Dřez 
atd.

hygienicPLUS

Nádobí Myčka nádobí ecosol DES TABS
Prádlo Utěrky na nádobí  havonDES 60
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Dezinfekce
Sklad

Sklad | Příjem zboží | Vchod pro personál

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

Ruce u vchodu
před umývárnami

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Ovládací prvky
Vysokozdvižné vozíky
atd.

hygienicPLUS

Dezinfekce
Skladovací prostor čisticích prostředků

Skladovací prostor čisticích prostředků | úklidový vozík | Místo na mytí

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

ruce (dezinfikování) u úklidového vozíku
u umyvadla na mytí rukou

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ruce (dezinfekční mytí) u umyvadla na mytí rukou septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Vědro hygienicPLUS

Prádlo Povlaky ke stírání
Hadry
Osobní oblečení

havonDES 60
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Dezinfekce
Prádelna

Dezinfekce
Kuchyně

Kuchyně | Umyvadlo | Mytí nádobí

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

Ruce (mytí) Místo na mytí rukou septDES FOAM
septDES FOAMSOAP
všechna mýdla Hagleitner

Ruce (dezinfikování) Místo na mytí rukou
Přechod z nečisté do čisté oblasti

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Inventář 
(čištění a dezinfekce)

všechny povrchy hygienicDES PERFECT

Kontaktní plochy Rukojeti
malé přístroje
atd.

hygienicDES FORTE

Sklenice a nádobí (strojně) Myčka nádobí ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Sklenice a nádobí (ručně) Ruční dřez hygienicDES CAPS

Dřez hygienicDES AC (pěna)

Umývání všechny povrchy hygienicDES AC (pěna)

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

ruce (dezinfikování) u vchodu
u praček

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

ruce (dezinfekční mytí) u umyvadla na mytí rukou septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

inventář dvířka pračky
vozík/koš na prádlo
atd.

hygienicPLUS

kontaktní plochy kliky dveří
madla
atd.

hygienicPLUS

prádlo pračka 
(automatické dávkování) 

havon PROFESSIONAL DISINFECT 
40
havon PROFESSIONAL DISINFECT 
60

prádlo pračka 
(ruční dávkování) 

havon DES 40
havon DES 60

Pračky | Prádlo | Místo na praní
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Dezinfekce
Třída

Třída | Posluchárna

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

Ruce (dezinfikování) u vchodu septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ruce (dezinfekční mytí) u umyvadla septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Stoly
Fixy
atd.

hygienicPLUS 
hygienic3000

Inventář Židle
Stoly
atd.

hygienicPLUS 
hygienic3000

Podlaha celá místnost hygienic3000

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Dětský koutek

Dětský koutek | Hračky | Textil (přikrývky, látková zvířata,..) 

Co? Kde? S čím?

Ruce personálu u vchodu septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Inventář Dětský stůl
Židle
atd.

hygienicPLUS

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
atd.

hygienicPLUS

Hračky v místnosti hygienicDES FORTE

Hračky (plast) Myčka nádobí ecosol DES TABS

Textilie Myčka havon DES 40

Podlaha tvrdé podlahy hygienic3000
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Dezinfekce
Šatna

Dezinfekce
Tělocvična

Šatna | Umyvadlo | Sprcha Tělocvična | Přístroje 

Kontrolní seznam dezinfekce Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

ruce (dezinfikování) u vchodu septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ruce (dezinfekční mytí) u umyvadla septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Inventář Lavice
Skříňky
Háček na zavěšení svršků
atd.

hygienicPLUS

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
atd.

hygienicPLUS

Sprchy Podlahy a obklady hygienicDES AC

Co? Kde? S čím?

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Přístroje
Míče
atd.

hygienicPLUS

Inventář Stoly
Lavice
Přístroje
atd.

hygienicPLUS

Podlaha hygienic3000
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Dezinfekce
Čekárna

Zařízení  | Recepce/pult

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

Ruce u vchodu
při přechodu ze znečištěných do 
čistých prostorů

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Kávovar
Nápojový automat
atd.

hygienicPLUS

Inventář Židle
Stoly
atd.

hygienicPLUS

Dezinfekce
Fitness

Šatna| Sprchy | Zařízení | Prostor na squash | Bowlingová dráha

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

Ruce u vchodu
před umývárnami

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Inventář Stoly
Lavice
Skříňky
atd.

hygienic3000

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Vysoušeč vlasů
Vypínače
atd.

hygienicPLUS

Zařízení fitness Kontaktní plochy rukou a kůže hygienicPLUS

Karimatky a příslušenství na jógu Kontaktní plochy rukou a kůže hygienicPLUS
hygienic3000

Sprchy Dlaždice
Stěny a podlahy
Armatury 
Umyvadlo

hygienicDES AC

Podlahy celá oblast hygienic3000
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Kosmetika | Péče o nehty a nohy

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Tetovací salón

Kontrolní seznam dezinfekce

Co? Kde? S čím?

Ruce (dezinfikování) u vchodu
Umyvadlo

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ruce (dezinfekční mytí) Umyvadlo septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Povrchy, které přicházejí do styku 
s rukama/pokožkou

Kliky dveří
Madla
Odkládací prostory
atd.

hygienicPLUS

Co? Kde? S čím?

Ruce (dezinfikování) u vchodu
Umyvadlo

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ruce (dezinfekční mytí) Umyvadlo septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Povrchy, které přicházejí do styku 
s rukama/pokožkou

Kliky dveří
Madla
Odkládací prostory
lehátka
atd.

hygienicPLUS

Tetovací salón | Hygiena rukou | Zařízení

Dezinfekce
Kosmetické studio
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Lehátka | Hygiena rukou

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Kadeřnictví

Kontrolní seznam dezinfekce

Křeslo | Čekárna | Umyvadlo

Dezinfekce
Masážní salón

Co? Kde? S čím?

Ruce (dezinfikování) u vchodu
Umyvadlo

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ruce (dezinfekční mytí) Umyvadlo septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Povrchy, které přicházejí do styku 
s rukama/pokožkou

Kliky dveří
Madla
Odkládací prostory
Lehátka
atd.

hygienicPLUS

Podlaha celá místnost hygienic3000

Co? Kde? S čím?

Ruce (dezinfikování) u vchodu
Umyvadlo

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Ruce (dezinfekční mytí) Umyvadlo septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Povrchy, které přicházejí do styku 
s rukama/pokožkou

Kliky dveří
Madla
Odkládací prostory
Lehátka
atd.

hygienicPLUS

Umyvadlo hygienicDES AC

Podlaha celá místnost hygienic3000
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Jídelna | Mensa | Kantýna | Výdejna jídla

Kontrolní seznam dezinfekce

Dezinfekce
Jídelna

424

Co? Kde? S čím?

Ruce u vchodu
před umývárnami

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Kontaktní plochy Kliky dveří
Madla
Jídelní lístky ve fólii
atd.

hygienicPLUS

Inventář Židle
Stoly
Bufet
atd.

hygienicPLUS

Oblast baru Povrchy hygienic3000

Nerezové plochy Oblast baru
Bufet

hygienicDES FORTE

Sklenice (strojně) Myčka nádobí ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Sklenice (ručně) Ruční dřez hygienicDES CAPS

Dřez hygienicPLUS

Prádlo Prostírání
Látkové ubrousky
atd.

havon DES 60

septDES GEL
č. výr. 4110708636
10 x 215 ml 
 
• 800 g/kg ethanolu
• Bezpečnost zaručena souladem s nařízením o biocidních přípravcích č. 528/2012
• Do 30 sekund omezeně virucidní působení (koronavirus)
• Snášenlivost pokožky dermatologicky testována
• Toxikologická nezávadnost potvrzena pro děti od 3 let
• Vhodné pro LUNA 2.0 DISINFECT

č. výr. 4110401550
V × Š × H  23 × 7,8 × 10 cm

Mechanický dávkovač dezinfekčního přípravku na ruce.

• Pohodlné ovládání jednou rukou nebo i loktem
• Ukazatel stavu náplně zvyšuje efektivnost
• Flexibilní montáž dávkovače díky lepicí podložce
• Doplňování se zabezpečením proti krádeži

Dezinfekce
Přehled výrobků

LUNA 2.0 DISINFECT white vč. holder
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Dezinfekce
Přehled výrobků

septLIQUID SENSITIVE* septLIQUID PLUS*
č. výr. 4110705804
6 x 700 ml 
 
Roztok s obsahem alkoholu k okamžitému použití pro hygienickou 
a chirurgickou dezinfekci rukou.

• Omezeně virucidní dezinfekce rukou dle EN 14476
• Zvláště vhodná pro citlivou a suchou pokožku,  

dermatologicky potvrzeno
• Do 30 sekund působí proti koronaviru
• Toxikologická nezávadnost potvrzena pro děti od 3 let 
• Obsahuje 631 g/kg propan-2-olu

č. výr. 4110704603
6 x 700 ml
 
Hotový, alkoholový roztok pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.

• Virucidní dezinfekce rukou podle EN 14476
• Během 15 sekund také proti norovirům
• Velmi dobrá snášenlivost s pokožkou, dermatologicky potvrzeno
• Bez obsahu kumulujících se dlouhodobě účinných látek
• Obsahuje 800 g/kg etanolu

septDES GEL*
č. výr. 4110710804
6 x 700 ml

Hotový alkoholový gel pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.

• Virucidní dezinfekce rukou dle EN 14476
• Během 15 sekund také proti norovirům
• Velmi dobrá snášenlivost s pokožkou, dermatologicky potvrzeno
• Toxikologická nezávadnost pro děti od 3 let

septDES FOAM*
č. výr. 4110708703 
6 x 600 ml

Pěnová dezinfekce bez obsahu alkoholu k mytí a/nebo dezinfikování rukou.

• Omezeně virucidní dezinfekce rukou dle EN 14476
• Do 30 sekund působí proti koronaviru
• Certifikováno dle EN 1500, EN 1499, EN 13727 a EN 13624.
• Voní decentně po pomerančích
• Dermatologicky potvrzeno

septDES FOAMSOAP
č. výr. 4110709603
6 x 600 ml 
 
Pěna bez obsahu alkoholu k hygienickému mytí rukou.

• Omezeně virucidní pěnové mýdlo dle EN 14476
• Do 30 sekund působí proti koronaviru
• Certifikováno dle normy EN 1499
• Voní decentně po grapefruitu
• Dermatologicky potvrzeno

* Tento výrobek se dodává také v jiných nádobách.

Dezinfekce
Přehled výrobků

XIBU DISINFECT hybrid
white č. výr. 4110601750
black č. výr. 4110601767
V x Š x H:  25,3 x 13,2 x 12,6 cm

Nejvyšší hygienický standard – bezdotykový výdej  

• 100% vzduchotěsná cesta produktu
• Velká rezervní nádrž
• Nastavitelné množství dávky
• Vysoký dosah

XIBU DISINFECT GEL hybrid
white č. výr. 4110602250
black č. výr. 4110602267
V x Š x H:  25,3 x 13,2 x 12,6 cm

Nejvyšší hygienický standard – bezdotykový výdej  

• 100% vzduchotěsná cesta produktu
• Velká rezervní nádrž
• Nastavitelné množství dávky
• Vysoký dosah

XIBU FOAM hybrid
white č. výr. 4110201050
black č. výr. 4110203467
V x Š x H:  25,3 x 13,2 x 12,6 cm

Úsporný ve spotřebě - Snadná obsluha. 

• Bezdotykový výdej
• Velká rezervní nádrž
• Nastavitelné množství dávky
• Vysoký dosah

XIBU TABLE hybrid new SET XIBU floor new
white č. výr. 4111211650
black č. výr. 4111211667
V x Š x H:  42,3 × 15,5 × 21  cm 

• stolní stojan
• s integrovanou odkapávací miskou pro XIBU DISINFECT hybrid, 

DISINFECT GEL hybrid a XIBU FOAM hybrid
• lze použít na mnoha místech a flexibilně (na recepci, u bankovní 

přepážky, v čekárně, v jídelně atd.)

white č. výr. 4111221950
black č. výr. 4111221967 
V x Š x H:  130 × 38,8 × 37,9  cm 

• stojan na zem
• s integrovanou odkapávací miskou pro XIBU DISINFECT hybrid, 

DISINFECT GEL hybrid a XIBU FOAM hybrid
• lze použít na mnoha místech a flexibilně (ve vstupních prostorách 

restaurací, hotelů, pečovatelských domů, veřejných zařízení, bank, 
center pro pořádání akcí atd.)
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Dezinfekce
Přehled výrobků

ecosol ECO DES
č. výr. 4210301111
10 kg
 
Tekutý vysoce koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a bělení na bázi kyslíku pro profesionální 
myčky nádobí.

• Odstraňuje zvláště pevně ulpívající skvrny například od kávy nebo čaje
• Podporuje čisticí účinek všech prostředků Hagleitner na mytí nádobí
• Zamezuje tvorbě choroboplodných zárodků v myčce.
• Odborným posudkem potvrzené dezinfekční účinky již od 45 °C

havon DES 60
č. výr. 4310200700
15 kg

Práškový, málo pěnivý speciální prací prostředek k praní, bělení, dezinfekci a péči.

• K zamezení přenosu chorob prostřednictvím textilií, potahů na mopy, čisticích utěrek a utěrek na ruce
• Prádlo získá nádhernou svěží vůni a bude příjemné na omak
• Ideální na hygienický textil
• Přezkoušena účinnost vůči všem obaleným a neobaleným virům, bakteriím a jejich sporám

havon DES 40
č. výr. 4310200738 
12 kg 

Práškový speciální prací prostředek na kvalitní látky pro praní, dezinfekci a péči při již 40 °C.

• Ideální na jemné prádlo
• Zanechává příjemnou svěží vůni.
• Testována účinnost vůči všem obaleným a neobaleným virům, bakteriím, vč. mykobakterií, a 

spór bakterií, hub a plísní.

ecosol DES TABS
č. výr. 4210400500
2 x 70 tablet 
 
Vysoce výkonné, vícefázové tablety na mytí a dezinfekci nádobí a sklenic v myčkách nádobí pro  
domácnosti.

• Fólie rozpustná ve vodě chrání před kontaktem s výrobkem
• Čištění, odstranění povlaků, ochrana proti korozi, sušení do vysokého lesku a sůl v jednom
• Ekologický kyslíkový komplex
• Vynikající dezinfekční účinek již od 45°C, i proti norovirům

Dezinfekce
Přehled výrobků

hygienicDES FORTE

hygienicDES PERFECT

hygienicDES AC

č. výr. 4460100808
6 x 0,9 kg 
 
Připravené ihned k použití, rychlá dezinfekce na bázi alkoholu na všechny povrchy odolné vůči alkoholu.

• Jednoduché použití, připraveno k okamžitému použití, etanol 450 g/kg
•  Ideální na rychlou dezinfekci všech ploch a předmětů odolných proti alkoholu (ne na plexisklo)
• Do 30 sekund omezeně virucidní působení (koronavirus)
• vč. stříkací pistole

č. výr. 4460101211
10 kg 
 
Alkalický dezinfekční prostředek na čištění a dezinfekci v jednom pracovním kroku

• Koncentrát k samostatné přípravě aplikačního roztoku
•  Ideální k čištění a dezinfekci povrchů odolných proti zásadám
•  Navíc obsahuje vysoký podíl účinných látek rozpouštějících nečistoty a tuky
•  Omezeně virucidní působení: dávkování 2% – 15 min

č. výr. 4460101611
10 kg
 
Kyselý dezinfekční čisticí prostředek na bázi kyseliny mléčné s vynikající silou na odstranění vodní-
ho kamene.

• Koncentrát k samostatné přípravě aplikačního roztoku 
• Ideální k čištění a dezinfekci povrchů odolných proti kyselinám
• Obsahuje kromě dezinfekce také vysoký podíl účinných látek  

rozpouštějících vápenaté usazeniny
• Čistí a dezinfikuje v jednom pracovním kroku
• Omezeně virucidní působení: dávkování 1,5% – 5 min.

hygienicDES AC
č. výr. 4460101608
1 kg

Kyselý dezinfekční čisticí prostředek na bázi kyseliny mléčné s vynikající silou na odstranění vodní-
ho kamene.

• Jednoduché použití, připraveno k okamžitému použití jako pěna k dezinfekci povrchů
• Čistí, dezinfikuje a rozpouští vápenaté usazeniny během pouhých 5 minut (omezeně virucidní)
• vč. aplikační pěnová pistole

hygienicDES CAPS
č. výr. 4460101333 
80 x 5 g

Vysoce účinný práškový koncentrát dezinfekčního prostředku s kompletním spektrem účinnosti.

• Jednotlivé dávky ve vodou rozpustné fólii
• Plně pokryté spektrum působnosti, bez zápachu a se snadnou aplikací
• Virucidní
• Během pouhých 5 minut působí také proti norovirům
• Ideální k ruční dezinfekci sklenic, kelímků na zubní kartáčky, váz na květiny, termosek apod. 

ponorem
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Dezinfekce
Přehled výrobků

Výrobek
Dávkování / 
doba působení Jak S čím

septLIQUID SENSITIVE neředěné, 
30 sekund

Aplikujete na suché ruce.
30 sekund roztírejte/nechejte
působit.

XIBU DISINFECT hybrid

septLIQUID PLUS neředěné, 
30 sekund

Aplikujete na suché ruce.
30 sekund roztírejte/nechejte
působit.

XIBU DISINFECT hybrid

septDES GEL neředěné,
30 sekund

Aplikujete na suché ruce.
30 sekund roztírejte/nechejte
působit.

XIBU DISINFECT GEL 
hybrid

septDES FOAM neředěné, 
30 sekund

Aplikujete na suché ruce. 30 sekund 
roztírejte. Opláchněte vodou. 
Osušte jednorázově použitelným 
ručníkem.

XIBU FOAM hybrid
XIBU FOAM analog

septDES FOAMSOAP neředěné, 
30 sekund

Aplikujete na suché ruce. 30 sekund 
roztírejte. Opláchněte vodou. 
Osušte jednorázově použitelným 
ručníkem.

XIBU FOAM hybrid
XIBU FOAM analog

wcDISINFECT neředěné, 
30 sekund

Výrobek naneste na toaletní papír. 
Toaletním papírem vyčistěte 
a vydezinfikujte prkénko WC. 
Neoplachujte.

XIBU SEAT DISINFECT 
hybrid
XIBU SEAT DISINFECT 
analog

hygienicPLUS neředěné, 
30 sekund

Produkt naneste ve formě pěny, 
rozetřete, neoplachujte.

safetyWIPES a pěnová 
pistole

hygienic3000 250 ml/ 10 l, 
5 minut

Produkt naneste a nechejte působit. 
Není třeba oplachovat.

safetyMOP a 
safetyWIPES

hygienicDES FORTE neředěné, 
30 sekund

Produkt naneste, nechejte působit, 
neoplachujte

safetyWIPES a 
rozprašovací pistole

hygienicDES PERFECT 200 ml/10l,
15 min*

Produkt naneste. Nechejte působit. 
Povrch vyčistěte a dezinfikujte. 
Opláchněte vodou.

safetyMOP a 
safetyWIPES

hygienicDES AC 1 kg neředěné, 
5 minut

Výrobek naneste jako pěnu. 
Nechejte působit. Opláchněte 
vodou.

safetyWIPES a pěnová 
pistole

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

Produkt naneste. Povrch vyčistěte. 
Nechejte působit. Opláchněte 
vodou.

safetyMOP a 
safetyWIPES

hygienicDES CAPS 1 CAP/l 
5 minut

Produkt rozpusťte ve studené vodě, 
po 15 minutách je plně účinný po 
dobu 8 hodin. Produkt naneste, 
nechejte působit, opláchněte 
vodou.

safetyWIPES k utírání 
nebo nádoba na 
ponornou lázeň sklenic

ecosol DES TABS 1 tableta/mycí 
cyklus

Teplota mytí 
45-75° C

Myčka nádobí

ecosol ECO DES 1,5 g/l Přidejte do mycí lázně k čisticímu 
prostředku, požádejte o pomoc 
aplikačního technika

Myčka nádobí

havon DES 60 38 ml/kg suchého 
prádla

Program praní na 60 °C Myčka

havon DES 40 35 ml/kg suchého 
prádla

Program praní na 40 °C Myčka

Dezinfekce
Přehled výrobků

wcDISINFECT

hygienicPLUS
č. výr. 4460100308
6 x 1 kg

Rychlý dezinfekční prostředek, připravený k čištění a dezinfekci povrchů, citlivých na alkohol.

• Jednoduché použití, připraveno k okamžitému použití
• lze použít na všechny povrchy (i plexisklo) – hodnota pH neutrální
•  Do 30 sekund omezeně virucidní působení (koronavirus)
• vč. stříkací pistole a dvou pěnových pistolí
• Ideální na malé povrchy, například na kontaktní plochy

hygienic3000
č. výr. 4460100411 
10 kg

Koncentrát pro čištění a dezinfekci povrchů všeho druhu.

• Dezinfekční koncentrát k samostatné přípravě aplikačního roztoku 
• Neutrální produkt pro všechny oblasti
• lze použít na všechny povrchy (i plexisklo) – hodnota pH neutrální
• Omezeně virucidní působení (koronaviry): dávkování 2,5% – 5 min. nebo 2,0% – 15 min.
• Ideální na povrchy s přímým kontaktem s pokožkou, protože ho není třeba oplachovat

č. výr. 4110707901
6 x 300 ml
 
Čisticí pěna na záchodová sedátka s rychlým dezinfekčním účinkem. 

• Bez obsahu alkoholu
• Velmi šetrná k materiálu
• Úsporný ve spotřebě
• Rychle zasychá 
• Nezanechává žádné zbytky dráždící pokožku
• Hosté si mohou sami vydezinfikovat prkénko WC

XIBU SEAT DISINFECT hybrid
white č. výr. 4110221350
black č. výr. 4110221367
V x Š x H:  25,3 × 13,2 × 12,6 cm

Toaletní hygiena na nejvyšší úrovni.

• Dezinfikuje prkénko WC a pečuje o něj
• Zajišťuje zachování hodnoty vaší toalety
• bezdotykový výdej
• Nastavitelné množství dávky
• Velká rezervní nádrž
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1  HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.
 Komerční 465, 251 01 Nupaky 
 Tel. č.: +420 272 680 614, fax: +420 272 680 617 
 E-mail: praha@hagleitner.cz

1

www.hagleitner.com


