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– kíméletes az anyaghoz és a bőrhöz

Három plusz egy a ráadás

hup DES PLUS M
Azonnal használatra kész: közepes méretű kendők közepes  
méretű felületekhez és tárgyakhoz 
(kendőnként ≈ 1 m2)

 · Visszazárható csomagolás
 · Egyszerű és biztonságos kivétel
 · Könnyen, rugalmasan és mindenütt használható

hup DES PLUS XL roll
Azonnal használatra kész: nagyméretű kendők nagyméretű  
felületekhez (kendőnként ≈ 2,5 m2)

 · Biztonságosan használható a hup BOX-szal, a légzáró 
kendőadagoló rendszerrel

 · Falra szerelés is lehetséges (hup fali tartó)
 · A helyszínen tárolható

hygienicPLUS
+ EU Ecolabel, ill. FSC papír
Ökológiai

 · pH-semleges fertőtlenítőszer felületekre
 · Hab formájában egyszerűen felvihető a felületre
 · Hagleitner EU Ecolabel, ill. FSC® papír segítségével  

szétoszlatható

hup DRY XL roll
+ hygienicPLUS
Flexibilis

 · A fertőtlenítőszert hab formájában kell felvinni  
a felületre, majd törlőkendővel szét kell oszlatni

 · Vagy pedig a törlőkendő tekercset kell átitatni 2 liter  
hygienicPLUS fertőtlenítőszerrel

 · Mindig tökéletes hatóanyag-koncentráció

hup – a fertőtlenítőkendő rendszerMinőség – made in Austria

A fertőtlenítőoldat gyártása és a törlőkendők  
átitatás egyaránt Ausztriában történik.

Minden felületre: egyszerű, praktikus, biztonságos, kímélőMindent egy kézből

 

Ahol sok ember fordul meg, elengedhetetlen a tisztító gyorsfertőtlenítő 
használata. A felületek és a tárgyak bizonyítottan a kórokozók  
gyülekezőhelyei, ahonnan akaratlanul is a testrészeinkre kerülnek. 

Éppen ezért a felületfertőtlenítésnek is minél egyszerűbbnek,  
praktikusabbnak, gyorsabbnak és kíméletesebbnek kell lennie.  
A magas minőségű, értékes felületek gyakran érzékeny anyagokból 
készülnek, melyeket kíméletesen kell kezelni. 
A hup DES PLUS fertőtlenítőkendő akár fa-, bőr- és plexiüveg*  
felületeken is használható.

 · Használatra kész törlőkendők
 · Tisztítás és fertőtlenítés egyetlen törléssel
 · Nincs többé alkalmazási hiba
 · Nincs többé permetezés: nincs aeroszol, nincs  

egészségre veszélyes anyag
 · Nincsenek csúnya maradványok a felületen*
 · Nincs többé utánöblítés vízzel – egy munkalépéssel kevesebb
 · Mindössze néhány perc hatóidő
 · Törlés, száradás, és már kész is
 · Tanúsított fertőtlenítési eredmény

Erős csíraölő hatású

* Képernyők tisztítására nem alkalmas

 · A Hagleitner Hygiene Zell am See-ben végzi a kutatást, a fejlesztést és a  
gyártást is

 · A fertőtlenítőoldat a Hagleitnertől érkezik, és a Hagleitner is végzi a törlőkendők 
konfekcionálását és átitatását, így nincsenek plusz szállítási utak, nincs plusz 
CO2-kibocsátás

 · Garantált szállítási biztonság



mini rolni H2 12R 
12 tekercs/köteg Cikkszám: 4120203300

midi rolni H2 6R 
6 tekercs/köteg Cikkszám: 4120201500

midi rolni W2 6R 
6 tekercs/köteg Cikkszám: 4120204500

multiROLL kéztörlő papír X1 
5 tekercs/karton Cikkszám: 4110901100

midi rolni N1 
6 tekercs/köteg Cikkszám: 4120204400

hup DRY XL roll

+ hygienicPLUS 

hup DES PLUS M hup DES PLUS XL roll

hygienicPLUS

+ EU Ecolabel, ill. FSC papír

Tartozék

hup XL roll-hoz

hup DRY XL roll 
3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm Cikkszám: 4450301300

hup BOX blue 
1 db, keresztfejes fedéllelCikkszám: 4431202700

hup DES PLUS M 
6 × 100 Wipes, 20 × 20 cm Cikkszám: 4450304142

hygienicPLUS 
6 × 1 kg szórópisztoly & habpisztoly Cikkszám: 4460100308

hup fali tartó 
1 db Cikkszám: 4431203100

hup DES PLUS XL roll 
3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm Cikkszám: 4450301500

hup DES PLUS M, hup DES PLUS XL roll és hygienicPLUS

Hatás

Papír-utántöltések MINI adagolóhoz

Fenntartható és tanúsított papírjaink  
használatát ajánljuk:

Papír-utántöltések MIDI adagolóhoz

Hatásspektrum Vizsgálati norma Hatóidő

baktericid/levurocid VAH/ÖGHMP 5 perc

baktericid/levurocid 4 mezős teszt 1 perc*

baktericid EN 13727 1 perc

levurocid EN 13624 5 perc

szelektív vírusölő hatású EN 14476 1 perc

Poliómavírus SV40 EN 14476 2 perc

Rotavírus EN 14476 30 mp

Ökológiai – bonyolult felületekhez is

 · pH-semleges fertőtlenítőszer felületekre
 · Hab formájában egyszerűen felvihető a felületre
 · Hagleitner EU Ecolabel, ill. FSC® papír segítségével szétoszlatható

Hatásosság és fenntarthatóság találkozása

 · Használatra kész gyorsfertőtlenítő  
érzékeny felületekre

 · Anyagkímélő, oldószer nélkül
 · Nincsenek csúnya maradványok, nem igényel utántörlést*
 · Kellemes narancsillat
 · A legújabb EN-szabványok szerint bevizsgálva
 · Hab formájában kell felvinni a felületre, majd szét kell oszlatni  

a papírral
 · Egy percig kell hatni hagyni
 · Egy munkalépésben tisztít és fertőtlenít
 · EU Ecolabel, ill. FSC® pecséttel ellátott  

kéztörlő, ipari és törlőpapír

Azonnal használatra kész: közepes méretű 
kendők közepes méretű felületekhez és  
tárgyakhoz (kendőnként ≈ 1 m2)

 · Visszazárható csomagolás
 · Egyszerű és biztonságos kivétel
 · Könnyen, rugalmasan és mindenütt használható

Egyszerű, praktikus, kímélő

 · Nedves törlőkendő alkohol nélkül, különösen anyagkímélő
 · Nagy szakítószilárdságú és szöszmentes
 · Praktikus használat
 · Használatra kész, időtakarékos
 · Mindössze egy perc hatóidő
 · Nincsenek csúnya maradványok, nem igényel utántörlést*
 · Parfümmentes
 · Egy munkalépésben tisztít és fertőtlenít
 · A legújabb EN-szabványok szerint bevizsgálva

Azonnal használatra kész: nagyméretű kendők 
nagyméretű felületekhez (kendőnként ≈ 2,5 m2)

 · Biztonságosan használható a hup BOX-szal, a légzáró 
kendőadagoló rendszerrel

 · Falra szerelés is lehetséges (hup fali tartó)
 · A helyszínen tárolható

Kiadós, hatékony, biztonságos

 · A hup DES PLUS M előnyei (lásd baloldalt)
 · Extravastag, könnyen csúszik
 · Feleslegessé teszi az egyszer használatos kendők előkészítését
 · Sok folyadék a kendőben, nagy felületen alkalmazható
 · Szennyeződésmentes tárolás a Hagleitner hup BOX-ban
 · Címkével a hup BOX-hoz

Rugalmas – nagy felületekhez

 · A fertőtlenítőszert hab formájában kell felvinni  
a felületre, majd törlőkendővel szét kell oszlatni

 · Vagy pedig a törlőkendő tekercset kell átitatni 2 liter  
hygienicPLUS fertőtlenítőszerrel

 · Mindig tökéletes hatóanyag-koncentráció

Rugalmasság és felületi teljesítmény találkozása

 · hup DRY XL roll száraz törlőkendők
 · Közvetlenül a fóliatasakban átitatható
 · Nincs szennyeződés a környezeti csírákkal
 · Nagyméretű, nagy szakítószilárdságú és szöszmentes
 · Extravastag, könnyen csúszik
 · Címkével a hup BOX-hoz

* Képernyők tisztítására nem alkalmas

* Képernyők tisztítására nem alkalmas

 · Kíméletes az anyaghoz és a bőrhöz
 · Jelölésmentes: nem maró, nem irritáló, 

nem gyúlékony
 · Bőrbarát használat
 · Kesztyű nélkül használható
 · Bőrbarát a felületen
 · Bőrgyógyászatilag tesztelt

Bőr érintkezik a felülettel

Papír-utántöltések XIBU TOWEL-hez

Összeférhetőség

 · Egy kézzel kivehető hup kendők
 · Légzáró tárolás, nem szárad ki
 · A zárófedél nem törik le
 · hup BOX előkészíthető hőkezeléssel vagy mosogatógépben
 · A hup BOX helytakarékosan tárolható minden sarokban
 · Nincs csíraátadás a fali tartónak köszönhetően

 · A hup BOX higiénikus és helytakarékos  
falra szereléshez

 · Krómozott
 · Zárható és lopásbiztos 
 · Rögzítőanyaggal

* hygienicPLUS átitató oldat


