Innovative Hygiene.

sau dezinfectați deja?

Calitate – Made in Austria

hup – lavete dezinfectante cu sistem

Lucrurile bune vin câte patru

Totul dintr-o singură sursă

Igienă bucătărie: simplu, practic, sigur, rapid

hup DES FORTE M
Utilizabil imediat: lavete de dimensiune medie pentru suprafețe și
obiecte de dimensiuni medii (≈ 1 m2 per lavetă)
· Ambalaj cu reînchidere
· Extragere simplă și sigură
· Manevrabil, flexibil, utilizabil universal

hup DES FORTE XL roll
Utilizabil imediat: lavete de dimensiune mare pentru suprafețe de
dimensiuni mari (≈ 2,5 m2 per lavetă)

Dezinfectarea rapidă cu efect de curățare se dovedește indispensabilă
în special în bucătărie. Suprafețele și obiectele sunt arene de luptă
pentru agenții patogeni; din aceste locuri, ei ajung în mod involuntar pe
alimente.

Soluția dezinfectantă provine din Austria, lavetele sunt impregnate în
Austria.
· Hagleitner Hygiene realizează cercetarea, dezvoltarea și producția în
Zell am See
· Soluția dezinfectantă provine de la Hagleitner, de asemenea,
Hagleitner confecționează și impregnează la fața locului lavetele –
fără căi de transport suplimentare, fără emisii de CO2suplimentare
· Siguranță de livrare garantată
· Lavete dezinfectante cu sistem: o substanță activă, patru posibilități
· Dezvoltat împreună cu bucătari șefi experimentați

Viața de zi cu zi în bucătărie este trepidantă. Cu atât mai mult, dezinfectarea suprafețelor ar trebui să fie mai simplă, mai practică, mai
sigură și mai rapidă.
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· Utilizabil în siguranță cu hup BOX, sistemul etanș de distribuire a
lavetelor
· Montaj pe perete posibil (hup suport perete)
· Capacitate de stocare la fața locului

hygienicDES FORTE
+ etichetă ecologică UE, respectiv hârtie FSC®
Ecologic

Flexibil
· Aplicați dezinfectantul pe suprafață și distribuiți-l cu laveta din pâslă
· Sau impregnați rola de lavete din pâslă cu dezinfectant
· Eliberare ideală a substanței active

Art.-Nr. 20703321000

· Dezinfectant certificat pentru exploatații bio
· Turnați pur și simplu direct pe suprafață
· Distribuiți cu hârtia cu etichetă ecologică UE, respectiv cu hârtia
FSC® de la Hagleitner

hup DRY XL roll
+ hygienicDES FORTE
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Lavete gata de utilizare
Ștergere unică pentru curățare și dezinfectare
Fără erori de aplicare
Fără pulverizare: fără aerosoli, fără periclitarea sănătății
Fără resturi dăunătoare pe suprafețe
Fără clătire cu apă – o etapă de lucru
Timp de acționare de doar un minut
Ștergere, uscare, gata
Succes de dezinfectare certificat

hup – lavete dezinfectante cu sistem
Accesorii pentru hup XL roll

hup DES FORTE M

hup DES FORTE XL roll

Utilizabil imediat: lavete de dimensiune medie
pentru suprafețe și obiecte de dimensiuni
medii (≈ 1 m2 per lavetă)

Utilizabil imediat: lavete de dimensiune mare
pentru suprafețe de dimensiuni mari
(≈ 2,5 m2 per lavetă)

· Ambalaj cu reînchidere
· Extragere simplă și sigură
· Manevrabil, flexibil, utilizabil universal

· Utilizabil în siguranță cu hup BOX, sistemul etanș de distribuire a lavetelor
· Montaj pe perete posibil (hup suport perete)
· Capacitate de stocare la fața locului

Productiv, eficient, sigur

Simplu, practic, rapid

hup BOX yellow
1 buc., inclusiv capac perforat

hup suport perete
cod art. 4431203000

Recomandăm hârtiile noastre sustenabile și certiﬁcate:

1 buc.

Cod art. 4431203100
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Lavete din pâslă umede, pe bază de alcool, dar delicate
Rezistente la rupere și fără fibre
Aderente la utilizare
Gata de utilizare, rapide
Acționează în doar un minut
Adecvate pentru alimente, fără resturi, fără ștergere ulterioară
Fără aldehide și fără parfum
Curăță și dezinfectează într-o singură etapă de lucru
Verificat în conformitate cu cele mai noi standarde EN

Completări hârtie pentru XIBU Towel
6 × 100 wipes, 20 × 20 cm

5 role/cutie
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Toate avantajele hup DES FORTE XL roll (a se vedea hup DES FORTE M)
Extra groase, alunecare ușoară
Lavetele de unică folosință fac inutilă pregătirea
Mult lichid în lavetă, utilizare pe multe suprafețe
Fără contaminare din hup BOX Hagleitner
Extragere cu o mână
Închidere etanșă, fără uscare
Capacul glisant nu rupe
Aplicați un tratament termic pentru hup BOX sau introduceți-o în mașina
de spălat vase
hup BOX se depozitează într-un spațiu restrâns în orice loc
Etichete incluse pentru hup BOX
Transmiterea germenilor este împiedicată datorită suportului de perete
Se închide, protejat antiefracție

hup DES FORTE XL roll

hup DES FORTE M
multiROLL XB2
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Cod art. 4450304042

3 × 90 wipes, 30,5 × 31 cm

Cod art. 4450301400

Tabel substanțe active
hup DES FORTE M, hup DES FORTE XL roll, precum și hygienicDES FORTE
Spectru de acțiune

Metodă de testare

Expunere

bactericid/levurocid

VAH/ÖGHMP

5 min.*

bactericid/levurocid

Test pe 4 câmpuri

1 min.

bactericid

EN 13727

1 min.

levurocid

EN 13624

1 min.

tuberculocid

EN 14348

30 sec.

limitat virucid

EN 14476

1 min.

virucid limitat PLUS

EN 14476

3 min.

norovirus (MNV)

EN 14476

1 min.

rotavirus

EN 14476

30 sec.

Cod art. 4110901000
* Soluție de impregnare certificată hygienicDES FORTE

Completări hârtie pentru dispenser MINI
role mini H2 12R
12 role/colet

Cod art. 4120203300

Completări hârtie pentru dispenser MIDI
role midi H2 6R
6 role/colet

Cod art. 4120201500

role midi W2 6R
6 role/colet

Cod art. 4120204500

hygienicDES FORTE

hup DRY XL roll

+ etichetă ecologică UE, respectiv hârtie FSC®

+ hygienicDES FORTE

Ecologic – și pentru suprafețe cu multe colțuri

Flexibil – pentru suprafețe de mari dimensiuni

· Dezinfectant certificat pentru exploatații bio
· Turnați pur și simplu direct pe suprafață
· Distribuiți cu hârtia cu etichetă ecologică UE, respectiv cu hârtia
FSC® de la Hagleitner

· Aplicați dezinfectantul pe suprafață și distribuiți-l cu laveta din pâslă
· Sau impregnați rola de lavete din pâslă cu dezinfectant
· Eliberare ideală a substanței active

Fie...fie
Rolă de lavete din pâslă cu dezinfectant

Flexibilitatea întâlnește puterea de acoperire a suprafețelor

Raza de acțiune întâlnește sustenabilitatea
· Dezinfecție rapidă gata de utilizare pentru suprafețe rezistente la
alcool
· Pe bază de alcool, dar delicate
· Adecvate pentru alimente, fără resturi, fără ștergere ulterioară
· Fără aldehide și fără parfum
· Verificat în conformitate cu cele mai noi standarde EN
· Aplicați pe suprafață și distribuiți cu hârtia
· Lăsați să acționeze un minut
· Curăță și dezinfectează într-o singură etapă de lucru
· Hârtie prosop, industrială și de curățare cu etichetă ecologică UE,
respectiv cu etichetă FSC®
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Lavete din pâslă uscate hup DRY XL roll
Turnare direct în punga de folie
Fără contaminare cu germenii din mediu
Mari, rezistente la rupere și fără fibre
Extra groase, alunecare ușoară
Adecvate pentru alimente
Toate avantajele hup BOX (a se vedea hup DES FORTE XL roll)
Etichete incluse pentru hup BOX

role midi N1
6 role/colet

Cod art. 4120204400

hup DRY XL roll

hygienicDES FORTE
6 × 0,9 kg

Cod art. 4460100808

3 × 90 wipes, 30,5 × 31 cm

Cod art. 4450301300

Aplicare direct pe suprafață

