Disinfection Guide

Hoteliérstvo a gastronómia

Predhovor
Vaša bezpečnosť.
Po ukončení obmedzenia pohybu spôsobené koronavírusom stojíte pred úlohou nanovo definovať hygienické opatrenia vo Vašej firme, prevádzke, či spoločnosti. Pritom
bude Vašou výzvou rozpoznať nebezpečenstvo možností prenosu a obmedziť riziko
cielenými dezinfekčnými opatreniami na minimum.
Táto Disinfection Guide Vám pomôže pri orientácii a ukáže Vám, na čo musíte dbať:
Získate istotu, že svoju vec robíte správne. Pritom sa majú dať opatrenia zrealizovať
bez väčšej námahy a väčších nákladov: Nie je potrebný žiaden rozsiahly program
školenia. Postačujú produkty účinné proti koronavírusu.
Každý čistiaci a dezinfekčný produkt v tejto príručke bol posúdený podľa normy
EN 14476 (STN EN 14476), vďaka čomu pôsobí spoľahlivo proti koronavírusu.
Pomocou tejto Disinfection Guide a kontrolných zoznamov, ktoré sa v nej nachádzajú, môžete systematicky zanalyzovať svoju firmu, prevádzku, či spoločnosť a zabezpečiť ochranu v každej oblasti. Firma Hagleitner Vám týmto poskytuje zostavu vybraných produktov, aby Váš personál dokázal jednoducho a
bezpečne zrealizovať hygienické opatrenia. Pretože iba to, čo je jednoduché,
je v praxi prijímané a korunované úspechom. 50-ročné skúsenosti v oblasti hygieny Vám dávajú istotu, že na svojej strane máte kompetentného partnera.
Objavte znovu svoju firmu, prevádzku, či spoločnosť – očami špecialistu čo sa týka
hygieny.
Váš

Hans Georg Hagleitner
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Dezinfekcia
Úvod

Dezinfekcia
Dodatki
Podporné opatrenia
Navyše firma Hagleitner podporí Vás a Vaše zamestnankyne, ako aj Vašich zamestnancov s COVID-19 plánmi
dezinfekcie, umývania a prania. Vďaka tomu už nič nestojí v ceste pri úspešnej realizácii hygienických opatrení.
Ochránite tak svoju firmu, prevádzku, či spoločnosť čo najlepšie proti koronavírusu.
A Vaše nasadenie je očividné: Firma Hagleitner ponúka k tomu stojany, visačky a stužky, ktoré poukazujú na
nasledovné: Tu sme „čerstvo dezinfikovali“.
Pre bližšie informácie sa spýtajte svojho hygienického poradcu firmy Hagleitner.
Navštívte okrem toho internetovú stránku firmy Hagleitner. Na nej sa dozviete viac o akcii STOP COVID-19.

doorHANGER COVID
Visačka na dvere

bedDISPLAY COVID
Stojan pre posteľ
a bielizeň

tableDISPLAY COVID
Stojan na stôl

Cieľ Disinfection Guide
Prejdite si s Disinfection Guide systematicky svoju firmu, prevádzku, či spoločnosť. Osobitne pritom posudzujte
každú oblasť. Cieľom je zistiť Vaše potreby: Kde je potrebný dezinfekčný čistiaci prostriedok? Kde nahradí doteraz
používaný bežný čistiaci prostriedok? Kde musí byť umiestnený dávkovač dezinfekčného prostriedku?

toiletSLEEVE COVID
Ochrana sedadla toalety

XIBU LABEL COVID
Štítok s oznámením pre XIBU CROWN

Ukážka toho, čo potrebujete
Grafiky dodatočne ilustrujú to, čo potrebujete. Ružová znamená: Tu musíte pravidelne dezinfikovať.

Členenie Disinfection Guide
Disinfection Guide obsahuje 14 hlavných oblastí: Vstupná časť, umyváreň, hosťovská izba, hosťovská kúpeľňa,
kuchyňa, reštaurácia, zóna pre deti, miestnosť pre semináre, zóna pre cvičenie a fitnes, relaxačná zóna, práčovňa,
komora s pomôckami na upratovanie, miestnosť pre personál a vstup do podzemnej garáže. Zahrnuté sú taktiež
čiastkové oblasti; tak môže do vstupnej časti spadať napríklad recepcia, schodisko, obchod a kancelária.

Kontrolný zoznam

XIBU disinfectDISPLAY COVID
Štítok s oznámením k nasadeniu
na XIBU senseDISINFECT

XIBU XL disinfectDISPLAY COVID
Štítok s oznámením k nasadeniu
na XIBU XL senseFLUID

Kontrolný zoznam poukazuje na to, kde sú potrebné hygienické opatrenia. Poskytne Vám orientáciu a objasní Vám,
vďaka čomu dosiahnete maximálnu ochranu.
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Použitie

Pečať kvality potvrdzuje spoločnú zodpovednosť

Nechajte si počas pochôdzky po firme, prevádzke, či spoločnosti otvorenú poslednú stranu Disinfection Guide:
Prehľad produktov obsahuje okrem pokynov pre použitie aj čiarové kódy. Vďaka tomu sa dostanete priamo na
stranu pre objednanie príslušného produktu. Inštalujte si k tomu na svoj smartfón aplikáciu Hagleitner scanME a
naskenujte príslušný čiarový kód.

My, firma Hagleitner garantujeme úplnú účinnosť našich dezinfekčných produktov.
Všetky dezinfekčné produkty sú v zozname rakúskej spoločnosti pre hygienu ÖGHMP/združenia pre aplikovanú
hygienu VAH. Pečať kvality od firmy Hagleitner pre Vás ako partnerskú spoločnosť zvýrazňuje zodpovednosť a
ukazuje hosťom a úradom, že spoločne prispievame k udržaniu zdravia Vašich hostí a Vášho personálu.
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Dezinfekcia
Vstupná časť

Dezinfekcia
Umyváreň

Vstupná časť | Recepcia | Schodisko | Obchod | Kancelária

Miesto na umývanie | Pisoár | Toaleta

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Čo?

Kde?

Čím?

Čo?

Kde?

Čím?

Ruky

Na vstupe
Na pulte
Pred umyvárňami
Pred obchodom
Na predaj v malej nádobe

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Ruky (umývať dezinfekčným
spôsobom)

Vedľa umývadla

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Ruky (dezinfikovať)

Pred umyvárňami

Kľučky dverí
Držadlá na zábradliach
Tlačidlá vo výťahu
Spínače
klávesnica a myš
Telefóny
Čítačka platobných kariet
atď.

hygienicPLUS

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Sedadlo toalety

Toaleta

wcDISINFECT

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

hygienicPLUS

Stoličky
Stoly
Povrch recepcie
Pulty
atď.

hygienicPLUS

Kľučky dverí
Držadlá na zábradliach
Splachovanie
Dotykový dávkovač
Rúčka kefy na čistenie toalety
atď.

Inventár

Sedadlo toalety
Armatúry
Umývadlo
Umývadlo
atď.

hygienicDES AC (pena)

Podlahy

V sanitárnom priestore

hygienicDES AC

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Inventár
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Dezinfekcia
Hosťovská izba

Dezinfekcia
Hosťovská kúpeľňa

Izba | Vstup do kúpeľne | Inventár | najneskôr po odcestovaní

Sprcha | Umývadlo | Toaleta | Vaňa na kúpanie | Najneskôr po odcestovaní ubytovaných

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Čo?

Kde?

Čím?

Čo?

Kde?

Čím?

Inventár

Stoličky
Stoly
Nočné stolíky
atď.

hygienicPLUS
hygienic3000

Inventár

hygienicDES AC (pena)

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Kľučky dverí
Spínače
Diaľkové ovládanie
Telefón
atď.

hygienicPLUS
hygienic3000

Sedadlo toalety
Splachovanie
Armatúry
Umývadlo
Sprcha
atď.

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Kľučky dverí
Spínače
Fén
atď.

hygienicPLUS

Tvrdá podlaha

Celá izba

hygienic3000

Pohár na zubnú hygienu

Viacnásobne použiteľné sklenené veci

hygienicDES CAPS

Bielizeň

Posteľná bielizeň
Obliečky na podušky
atď.

havon DES 60

Dlažba

Celá kúpeľňa

hygienicDES AC

Bielizeň

Okrasné podušky
Prikrývky
atď.

havon DES 40

Uteráky
Kúpacie plášte
atď.

havon DES 60

Bielizeň
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Dezinfekcia
Kuchyňa

Dezinfekcia
Reštaurácia

Kuchyňa | Miesto na umývanie | Umývanie riadu

Reštaurácia | Bar | Kaviareň

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Čo?

Kde?

Čím?

Čo?

Kde?

Čím?

Ruky (umyť)

Miesto na umývanie rúk

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP
Všetky mydlá firmy Hagleitner

Ruky

Na vstupe
Pred umyvárňami

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Ruky (dezinfikovať)

Miesto na umývanie rúk
Prechod z nečistého priestoru do
čistého

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Kľučky dverí
Držadlá na zábradliach
Fóliované jedálne lístky
atď.

hygienicPLUS

Inventár
(vyčistiť a dezinfikovať)

Všetky povrchy

hygienicDES PERFECT

Inventár

hygienicPLUS

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Držadlá a rukoväte
Malé náradie a nástroje
atď.

hygienicDES FORTE

Stoličky
Stoly
Bufet
atď.

Oblasť baru

Povrchy

hygienic3000

Oblasť baru
Bufet

hygienicDES FORTE

Umývačka riadu

ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Plochy z ušľachtilej ocele

Sklá, poháre a riad (strojovo)

Poháre a sklo (strojovo)

Umývačka riadu

ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Poháre a sklo (manuálne)

Drez na ručné umývanie

hygienicDES CAPS

Sklá, poháre a riad (manuálne)

Drez na ručné umývanie

Drez
Umývanie riadu
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hygienicDES CAPS
hygienicDES AC (pena)

Všetky povrchy

hygienicDES AC (pena)

Drez
Bielizeň

hygienicPLUS
Stolová bielizeň
Látkové servítky
atď.

havon DES 60
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Dezinfekcia
Zóna pre deti

Dezinfekcia
Miestnosť pre semináre

Priestor na hranie | Hračky | Textílie (pokrývky, látkové/plyšové hračky,...)

Miestnosť pre semináre/rokovania

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Čo?

Kde?

Čím?

Čo?

Kde?

Ruky personálu

Na vstupe

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Ruky (dezinfikovať)

Na vstupe
septDES GEL
Pri prechodoch z oblasti seminárov do septLIQUID PLUS
hotela
septLIQUID SENSITIVE

Inventár

Detský stôl
Stoličky
atď.

hygienicPLUS

Ruky (umývať dezinfekčným
spôsobom)

Miesto na umývanie v kancelárii

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Kľučky dverí
Držadlá na zábradliach
atď.

hygienicPLUS

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

hygienicPLUS

Hračky

V miestnosti

hygienicDES FORTE

Hračky (umelá hmota)

Umývačka riadu

ecosol DES TABS

Kľučky dverí
Držadlá na zábradliach
Kávovar
Nápojový automat
Písacie potreby
Diaľkové ovládanie
atď.

Textílie

Práčka

havon DES 40

Inventár

hygienicPLUS

Podlahy

Tvrdé podlahy

hygienic3000

Stoličky
Stoly
atď.
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Čím?
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Dezinfekcia
Zóna pre cvičenie a fitnes

Dezinfekcia
Relaxačná zóna

Šatne | Priestory na sprchovanie | Zariadenia | Priestor na squash | Bowlingová dráha

Šatne | Sprchy | Sauna | Vírivka | Bazén | Solárium

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Čo?

Kde?

Čím?

Čo?

Kde?

Čím?

Ruky

Na vstupe
Pred umyvárňami

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Ruky (dezinfikovať)

Na vstupe
Pred umyvárňami

Inventár

Stoly
Lavice
Šatňová skriňa
atď.

hygienic3000

Ruky (umývať dezinfekčným
spôsobom)
Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Pri mieste na umývanie rúk

Kľučky dverí
Držadlá na zábradliach
Fén
Spínače
atď.

hygienicPLUS

Zariadenia na cvičenie

Plochy dochádzajúce do kontaktu s
rukami a pokožkou

hygienicPLUS

Podložky a príslušenstvo pre jogu

Plochy dochádzajúce do kontaktu s
rukami a pokožkou

hygienicPLUS
hygienic3000

Obklady a dlaždice

Kľučky dverí
Držadlá na zábradliach
atď.
Ležadlá
Stoly
Šatňová skriňa
atď.
Obklady a dlaždice
Steny a podlaha
Armatúry
Umývadlo
Podlahy

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE
septDES FOAM
septDES FOAMSOAP
hygienicPLUS

Priestory na sprchovanie

Obklady a dlaždice
Steny a podlaha
Armatúry
Umývadlo

hygienicDES AC

Solárium

Povrchy

hygienicPLUS

Parný kúpeľ, sauna, infračervená
sauna, atď.

hygienic3000

Celá oblasť

hygienic3000

Povrchy na sedenie (aj drevo)
Podlahy
Plochy, ktoré sú v kontakte s rukami
Uteráky

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Podlahy
12
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Inventár

Sprchy

Bielizeň

hygienic3000

hygienicDES AC (pena)

hygienicDES AC

havon DES 60
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Dezinfekcia
Práčovňa

Dezinfekcia
Skladovací priestor pre čistiace prostriedky

Práčky | Bielizeň | Miesto na umývanie

Skladovací priestor pre čistiace prostriedky | Čistiace vozíky | Miesto na umývanie

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Čo?

Kde?

Čím?

Čo?

Kde?

Čím?

Ruky (dezinfikovať)

Na vstupe
Pri práčkach

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Ruky (dezinfikovať)

Na vozíku na čistenie
Pri mieste na umývanie rúk

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Ruky (umývať dezinfekčným
spôsobom)

Pri mieste na umývanie rúk

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Ruky (umývať dezinfekčným
spôsobom)

Pri mieste na umývanie rúk

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Inventár

Guľaté okienko
Vozík, kôš na bielizeň
atď.

hygienicPLUS

Vedro na umývanie

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Kľučky dverí
Držadlá na zábradliach
atď.

hygienicPLUS

Bielizeň

Práčka
(automatické dávkovanie)

havon PROFESSIONAL DISINFECT
40
havon PROFESSIONAL DISINFECT
60

Bielizeň

Práčka
(ručné dávkovanie)

havon DES 40
havon DES 60
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Bielizeň

hygienicPLUS
Poťahy na stieranie
Utierky
Odev personálu

havonDES 60

15
5

Dezinfekcia
Miestnosť pre personál

Miestnosť pre personál | vstup pre dodávateľov

Vstup z podzemnej garáže | Výťah | Miesto na skladovanie športových potrieb
| Obchod na prenajímanie
Kontrolný zoznam dezinfekcie

Kontrolný zoznam dezinfekcie

Čo?

Kde?

Čím?

Ruky (dezinfikovať)

Na vstupe
Pred vstupom pre dodávateľov

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Ruky (umývať dezinfekčným
spôsobom)

Pri mieste na umývanie rúk

septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Inventár

Stoličky
Stoly
Kávovar
Nápojový automat
atď.
Kľučky dverí
Držadlá na zábradliach
Rúčka mikrovlnovej rúry
Chladnička
atď.
Povrch
Drez
atď.
Umývačka riadu
Utierky na riad

hygienicPLUS

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Kuchynská linka
Riad
Bielizeň
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Dezinfekcia
Vstup do podzemnej garáže/úschovňa

hygienicPLUS

Čo?

Kde?

Čím?

Ruky

Vedľa vchodov

septDES GEL
septLIQUID PLUS
septLIQUID SENSITIVE

Plochy, ktoré sú v kontakte s
rukami

Kľučky dverí
Držadlá na zábradliach
Tlačidlá vo výťahu
Automat na parkovacie lístky
atď.

hygienicPLUS

Predmety na prenajímanie

Obuv
Náradie na športovanie
Cyklistická prilba
Obleky pre rafting a potápanie
Náradie na lezenie
atď.

hygienic3000 ako ponorný kúpeľ
hygienicPLUS na nastriekanie

hygienicPLUS
ecosol DES TABS
havonDES 60
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Dezinfekcia
Prehľad produktov

Dezinfekcia
Prehľad produktov

XIBU DISINFECT hybrid

XIBU FOAM hybrid

white Art.-č. 4110601750
black Art.-č. 4110601767
V x Š x H: 25,3 x 13,2 x 12,6 cm

white Art.-č. 4110201050
black Art.-č. 4110203467
V x Š x H: 25,3 x 13,2 x 12,6 cm

Maximálny štandard hygieny - Bezdotykové dávkovanie

Úsporný v spotrebe - Jednoduchá obsluha.

•
•
•
•

•
•
•
•

100% vzduchotesná cesta výrobku
Veľká rezervná nádržka
Nastaviteľné množstvo dávky
Vysoká výdatnosť

Bezdotykové dávkovanie
Veľká rezervná nádržka
Nastaviteľné množstvo dávky
Vysoká výdatnosť

septLIQUID PLUS*

septDES FOAMSOAP

septDES FOAM*

Art.-č. 4110705804
6 x 700 ml

Art.-č. 4110704603
6 x 700 ml

Art.-č. 4110709603
6 x 600 ml

Č. pol 4110708703
6 x 600 ml

Na použitie pripravený, alkoholický roztok pre hygienickú
a chirurgickú dezinfekciu rúk.

Alkoholický roztok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk pripravený na použitie.

Pena bez obsahu alkoholu pre hygienické umývanie rúk.

Penová dezinfekcia bez obsahu alkoholu na umývanie a/alebo dezinfekciu rúk.

•
•
•
•
•

• Čiastočne virucídne penové mydlo podľa normy EN 14476
(STN EN 14476)
• Pôsobí do 30 sekúnd proti koronavírusom
• posúdené podľa EN 1499
• Decentne vonia po grapefruite
• Dermatologicky testované

• Čiastočne virucídne dezinfekcia rúk podľa normy EN 14476
(STN EN 14476)
• Pôsobí do 30 sekúnd proti koronavírusom
• posúdené podľa EN 1500, EN 1499, EN 13727 a EN 13624.
• S ľahkou vôňou pomaranča
• Dermatologicky testované

septLIQUID SENSITIVE*

• Čiastočne virucídna dezinfekcia rúk podľa normy EN 14476 (STN EN 14476)
• Mimoriadne znášanlivé v prípade citlivej a suchej pokožky,
dermatologicky testované
• Pôsobí do 30 sekúnd proti koronavírusom
• Toxikologická nezávadnosť potvrdená pre deti od 3 rokov
• Obsahuje 631 g/kg izopropylalkoholu

Antivírová dezinfekcia rúk podľa normy EN 14476 (STN EN 14476)
Aj proti norovírusom do 15 sekúnd
Veľmi dobrá znášanlivosť s pokožkou, dermatologicky testované
bez akumulovaných dlhodobých účinných látok
obsahuje 800 g/kg etanolu

XIBU DISINFECT GEL hybrid
white Art.-č. 4110602250
black Art.-č. 4110602267
V x Š x H: 25,3 x 13,2 x 12,6 cm
Maximálny štandard hygieny - Bezdotykové dávkovanie
•
•
•
•

100% vzduchotesná cesta výrobku
Veľká rezervná nádržka
Nastaviteľné množstvo dávky
Vysoká výdatnosť

septDES GEL*
Art.-č. 4110710804
6 x 700 ml
Alkoholický gél na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk pripravený na použitie.
•
•
•
•

Antivírová dezinfekcia rúk podľa normy EN 14476 (STN EN 14476)
Aj proti norovírusom do 15 sekúnd
Veľmi dobrá znášanlivosť s pokožkou, dermatologicky potvrdená
Toxikologická nezávadnosť pre deti od 3 rokov

XIBU TABLE hybrid new

SET XIBU floor new

white Art.-č. 4111211650
black Art.-č. 4111211667
V x Š x H: 42,3 × 15,5 × 21 cm

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

•
•

•
•

•

Stojan na stôl
s integrovaným odkvapkávačom pre XIBU DISINFECT hybrid, XIBU
DISINFECT GEL hybrid a XIBU FOAM hybrid
flexibilné použitie na mnohých miestach (na recepcii, pri pulte banky, v čakárni, v jedálni atď.)

•

Stojan na podlahu
s integrovaným odkvapkávačom pre XIBU DISINFECT hybrid, XIBU
DISINFECT GEL hybrid a XIBU FOAM hybrid
flexibilné použitie na mnohých miestach (vo vstupných priestoroch
reštaurácií, hotelov, domovov dôchodcov, verejných inštitúcií, bánk,
centier podujatí atď.)

* Tento produkt je dostupný aj v iných nádobách.
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Dezinfekcia
Prehľad produktov

Dezinfekcia
Prehľad produktov

hygienicDES FORTE

ecosol DES TABS

Art.-č. 4460100808
6 x 0,9 kg

Art.-č. 4210400500
2 x 70 tabliet

Na použitie pripravená, alkoholická rýchla dezinfekcia pre všetky plochy odolné proti alkoholu.

Vysokovýkonné, viacfázové tabletky na čistenie a dezinfekciu riadu a pohárov v
domácich umývačkách riadu.

• Jednoduché použitie, pripravené na použitie, 450 g/kg etanol
• Ideálna pre rýchlu dezinfekciu všetkých plôch odolných proti alkoholu (nevhodné pre plexisklo)
• Pôsobí v priebehu 30 sekúnd čiastočne virucídny ( Corona )
• Vrátane striekacej pištole

• Vo vode rozpustná fólia chráni pred kontaktom s produktom
• Čistenie, odstránenie povlakov, ochrana proti korózii, sušenie s leskom a soľ v jednom
• Ekologický kyslíkový komplex
• Vynikajúci dezinfekčný účinok už od 45 °C, aj proti norovírusom

hygienicDES PERFECT
Art.-č. 4460101211
10 kg
Alkalický dezinfekčný prostriedok na čistenie a dezinfekciu v jednom pracovnom kroku.
• Koncentrát pre vlastnú výrobu roztoku na použitie
• Ideálny na čistenie a dezinfekciu povrchov odolných proti zásadám
• Obsahuje dodatočne vysoký podiel účinných látok na rozpustenie nečistôt a mastnoty
• Čiastočne virucídny: Dávkovanie 2 % – 15 min

ecosol ECO DES
Art.-č. 4210301111
10 kg
Tekutý, vysoko koncentrovaný dezinfekčný a bieliaci prostriedok na báze kyslíka do priemyselných
umývačiek riadu.
• Odstraňuješ mimoriadne odolné fľaky po káve alebo čaji
• Podporuje čistiaci účinok všetkých čistiacich prostriedkov na riad od firmy Hagleitner
• zabraňuje rozširovaniu choroboplodných zárodkov v umývacom roztoku.

hygienicDES AC

• Dezinfekčný účinok potvrdený na základe posudku už od 45 °C

Art.-č. 4460101608
1 kg
Kyslý dezinfekčný a čistiaci prostriedok, na báze kyseliny mliečnej s vynikajúcou schopnosťou
odstraňovať vodný kameň.
• Jednoduché použitie, pripravené na použitie ako pena na dezinfekciu povrchov
• Čistí, dezinfikuje a rozpúšťa usadeniny vápna v priebehu 5 minút (čiastočne virucídny)

havon DES 60

• Vrátane penovej pištole

Art.-č. 4310200700
15 kg

hygienicDES AC

Práškový, slabo peniaci špeciálny prací prostriedok na pranie, bielenie, dezinfekciu a ošetrovanie.

Art.-č. 4460101611
10 kg

• Zabraňuje prenosu choroboplodných zárodkov z textílií, mopov, hubiek a utierok používaných pri
čistení

Kyslý dezinfekčný a čistiaci prostriedok, na báze kyseliny mliečnej s vynikajúcou schopnosťou odstraňovať vodný
kameň.
• Koncentrát pre vlastnú výrobu roztoku na použitie

• Bielizeň získa sviežu vôňu a je jemná na dotyk
• Ideálny pre textílie citlivé na hygienu
• Testovaná účinnosť proti tzv. zaobaleným aj nezaobaleným vírusom, baktériám a baktericídnym spóram

• Ideálny na čistenie a dezinfekciu povrchov odolných proti kyselinám
• Popri dezinfekcii obsahuje ešte vysoký podiel čistiacich a vápno rozpúšťajúcich účinných látok
• Čistí a dezinfikuje v jednom pracovnom kroku
• Čiastočne virucídny: Dávkovanie 1,5% – 5 min.

havon DES 40
hygienicDES CAPS
Č. pol. 4460101433
80 x 5 g

Art.-č. 4310200738
12 kg
Špeciálny prostriedok na pranie vo forme prachu pre plnohodnotné textílie na pranie, dezinfekciu
a ošetrovanie už pri 40 °C.

Vysoko účinný dezinfekčný práškový koncentrát s úplným spektrom pôsobenia.

• Ideálny pre citlivú bielizeň

• Jednotlivé dávkovacie jednotky vo vode rozpustnej fólii

• zanecháva príjemnú osviežujúcu vôňu.

• Dokonalé spektrum účinnosti, takmer bez zápachu a jednoduché použitie

• Testovaná účinnosť proti všetkým tzv. zaobaleným alebo aj nezaobaleným vírusom, baktériám

• antivírový

vrátane mykobaktérií a baktericídnym spóram a plesniam.

• Účinný aj proti norovírusom do iba 5. minút
• Ideálny pre manuálnu ponornú dezinfekciu pohárov a skla, pohárov na zubnú hygienu, váz na
kvety, termosiek atď.
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Dezinfekcia
Prehľad produktov
XIBU SEAT DISINFECT hybrid
white Art.-č. 4110221350
black Art.-č. 4110221367
V x Š x H: 25,3 × 13,2 × 12,6 cm

Dezinfekcia
Prehľad produktov
Produkt

Dezinfikuje a stará sa o WC dosku
Zaisťuje hodnotu vašej toalety
Bezdotykové dávkovanie
Nastaviteľné množstvo dávky
Veľká rezervná nádržka

wcDISINFECT
Art.-č. 4110707901
6 x 300 ml

bez alkoholu
veľmi šetrná k materiálu
šetrný v spotrebe
rýchlo uschne
nezanecháva žiadne pokožku dráždiace zvyšky
ideálna k tomu, aby si hostia vyčistili sedadlo toalety sami

hygienicPLUS

Dávkovať na suché ruky.
30 sekúnd rozotierať/nechať
pôsobiť.

XIBU DISINFECT hybrid

septLIQUID PLUS

neriedené,
30 sekúnd

Dávkovať na suché ruky.
30 sekúnd rozotierať/nechať
pôsobiť.

XIBU DISINFECT hybrid

septDES GEL

neriedené,
30 sekúnd

Dávkovať na suché ruky.
30 sekúnd rozotierať/nechať
pôsobiť.

XIBU DISINFECT GEL
hybrid

septDES FOAM

neriedené,
30 sekúnd

Dávkovať na suché ruky. 30 sekúnd
rozotierať. Umyť vodou. Vysušiť
utierkou na jedno použitie.

XIBU FOAM hybrid
XIBU FOAM analog

septDES FOAMSOAP

neriedené,
30 sekúnd

Dávkovať na suché ruky. 30 sekúnd
rozotierať. Umyť vodou. Vysušiť
utierkou na jedno použitie.

XIBU FOAM hybrid
XIBU FOAM analog

wcDISINFECT

neriedené,
30 sekúnd

Naneste produkt na toaletný papier.
Umyte a dezinfikujte tým sedadlo
toalety. Neoplachujte.

XIBU
SEAT DISINFECT hybrid
XIBU
SEAT DISINFECT analog

hygienicPLUS

neriedené,
30 sekúnd

Naneste produkt ako penu,
rozotrite, neoplachujte.

safetyWIPES
(bezpečnostné utierky) a
penová pištoľ

hygienic3000

250 ml/ 10 l,
5 minút

Naneste produkt a nechajte
pôsobiť. Následné utieranie nie je
potrebné.

safetyMOP a
safetyWIPES
(bezpečnostné utierky)

hygienicDES FORTE

neriedené,
30 sekúnd

Naneste produkt, nechajte pôsobiť,
neutierajte

safetyWIPES
(bezpečnostné utierky) a
striekacia pištoľ

hygienicDES PERFECT

200 ml/10l,
15 min

Naneste produkt. Nechajte pôsobiť.
Vyčistite a dezinfikujte povrch.
Umyť vodou.

safetyMOP a
safetyWIPES
(bezpečnostné utierky)

hygienicDES AC 1 kg

neriedené,
5 minút

Naneste produkt ako penu.
Nechajte pôsobiť. Odstráňte vodou.

safetyWIPES a penová
pištoľ

hygienicDES AC 10 kg

150 ml/10 l,
5 minút

Naneste produkt. Vyčistite povrch.
Nechajte pôsobiť. Odstráňte vodou

safetyMOP a
safetyWIPES
(bezpečnostné utierky)

hygienicDES CAPS

1 Cap/l
5 minút

Rozpusťte produkt v studenej vode,
po 15 minútach plná účinnosť na
8 hodín. Naneste produkt, nechajte
pôsobiť, umyte vodou.

safetyWIPES
(bezpečnostné utierky)
na utieranie alebo
nádoba pre ponorný
kúpeľ pohárov a skla

ecosol DES TABS

1 tableta/umývací
cyklus

Teplota umývania
45 – 75 °C

Umývačka riadu

ecosol ECO DES

1,5 g/l

Vo flotile umývania dodatočne
dávkovať k čistiacemu prostriedku,
vyžiadať aplikačného technika

Umývačka riadu

havon DES 60

38 ml/kg suchej
bielizne

Program prania 60 °C

Práčka

havon DES 40

35 ml/kg suchej
bielizne

Program prania 40 °C

Práčka

Art.-č. 4460100308
6 x 1 kg
Rýchly dezinfekčný prostriedok pripravený na použitie, na čistenie a dezinfekciu povrchov citlivých
na alkohol.
•
•
•
•
•

Jednoduché použitie, pripravené na použitie
Môžete použiť pre všetky povrchy (aj plexisklo) – neutrálna hodnota pH
Pôsobí v priebehu 30 sekúnd, čiastočne virucídny ( Corona )
Vrátane striekacej pištole a dvoch penových pištolí
Ideálny pre malé povrchy, akými sú plochy, ktoré sú v kontakte s rukami

hygienic3000
Art.-č. 4460100411
10 kg
Koncentrát na dezinfekciu plôch všetkých druhov.
•
•
•
•
•

Dezinfekčný koncentrát pre vlastnú výrobu roztoku na použitie
Neutrálny produkt pre všetky oblasti
Môžete použiť pre všetky povrchy (aj plexisklo) – neutrálna hodnota pH
Pôsobí obmedzene antivírovo (koronavírusy): Dávkovanie 2,5 % – 5 min alebo 2,0 % – 15 min
Ideálny pre plochy s priamym kontaktom s pokožkou, pretože nemusíte dodatočne oplachovať

Čím

neriedené,
30 sekúnd

Čistiaca pena na WC dosky s rýchlym dezinfekčným účinkom.
•
•
•
•
•
•

Ako

septLIQUID SENSITIVE

Hygiena toalety na najvyššej úrovni.
•
•
•
•
•

Dávkovanie/
doba pôsobenia
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1 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
903 01 Senec, Diaľničná cesta 27
Telefón: +421 (0)2 4444 1076, Fax: +421 (0)2 4552 9703
E-Mail: bratislava@hagleitner.sk

www.hagleitner.com

