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– nežno za material in kožo

Vse dobre stvari so štiri

hup DES PLUS M
Pripravljene za uporabo: srednje velike krpe za srednje  
velike površine in predmete (≈ 1 m2 na krpo)

 · Embalaža z enostavnim večkratnim zapiranjem
 · Enostaven in varen odvzem
 · Priročne, prilagodljive in uporabne kjerkoli

hup DES PLUS XL roll
Pripravljene za uporabo: velike krpe za velike površine 
(≈ 2,5 m2 na krpo)

 · Varne za uporabo zaradi sistema neprodušnega podajanja  
krp hup BOX

 · Z možno montažo na steno (hup držalo za steno)
 · Shranjevanje na kraju samem je mogoč

hygienicPLUS
+ papir EU-Ecolabel oz. FSC
Ekološko

 · pH-nevtralno razkuževalno sredstvo za površine
 · Preprosto kot peno nanesite na površino
 · Razdelite ga s papirjem EU-Ecolabel oz. FSC® podjetja Hagleitner

hup DRY XL roll
+ hygienicPLUS
Prilagodljivo

 · Razkuževalno sredstvo kot peno nanesite na površino in  
razdelite s krpo iz flisa

 · Lahko pa zvitek krp iz flisa prepojite z 2 litroma razkužila  
hygienicPLUS

 · Idealno delovanje učinkovine je zagotovljeno v obeh primerih

hup – razkužilni robčki s sistemomKakovost – made in Austria

Razkužilno sredstvo je proizvedeno v Avstriji, v Avstriji se prepajajo 
tudi krpe.

Za vse površine: preprosto, praktično, varno, neškodljivoVse iz ene roke

Kjer se sreča veliko število ljudi, je čistilno hitro razkuževanje nujno 
potrebno. Površine in predmeti so se izkazali kot žarišča za patogene, 
od koder jih lahko nenamerno prenesemo na naše telo. 

Zaradi tega mora biti razkuževanje površin še bolj enostavno,  
praktično, varno in neškodljivo.  
Kakovostne in dragocene površine so pogosto narejene iz občutljivih 
materialov, ki jih je treba ohraniti. 
Razkužilne robčke hup DES PLUS je mogoče uporabljati celo na lesu, 
usnju in pleksi steklu*.

 · Krpe pripravljene za uporabo
 · Za čiščenje in razkuževanje obrišete enkrat
 · Brez napak pri uporabi
 · Brez razprševanja: brez aerosolov, brez tveganja za zdravje
 · Brez grdih ostankov na površinah
 · Brez splakovanja – v enem delovnem koraku
 · Čas učinkovanja je samo ena minuta
 · Obrišete, počakate, da se posuši in gotovo
 · Certificiran uspeh razkuževanja

Močno proti klicam

* Ni primerno za zaslone.

 · Podjetje Hagleitner Hygiene raziskuje, razvija in proizvaja v mestu Zell am See.
 · Razkužilno sredstvo prihaja iz podjetja Hagleitner, Hagleitner ga pakira in prepaja 

krpe na kraju samem – brez dodatnih transportnih poti, brez dodatnih emisij CO2

 · Zajamčena dostava
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rola mini H2 12R 
12 navitij/sveženj št. art. 4120203300

rola midi H2 6R 
6 navitij/sveženj št. art. 4120201500

rola midi W2 6R 
6 navitij/sveženj št. art. 4120204500

multiROLL brisače X1 
5 navitij/karton št. art. 4110901100

rola midi N1 
6 navitij/sveženj št. art. 4120204400

hup DRY XL roll

+ hygienicPLUS 

hup DES PLUS M hup DES PLUS XL roll

hygienicPLUS

+ papir EU-Ecolabel oz. FSC

Dodatna oprema

za hup XL roll

hup DRY XL roll 
3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm št. art. 4450301300

hup BOX blue 
1 kos, vključno s pokrovom s križno odprtino št. art. 4431202700

hup DES PLUS M 
6 × 100 Wipes, 20 × 20 cm št. art. 4450304142

hygienicPLUS 
6 × 1 kg vklj. z razpršilno pištolo in pištolo za peno Št. art. 4460100308

hup držalo za steno 
1 kos št. art. 4431203100

hup DES PLUS XL roll 
3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm št. art. 4450301500

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

Učinkovanje

Polnila papirnatih brisač za podajalnik MINI

Priporočamo naše trajnostne in certificirane 
krpe:

Polnila papirnatih brisač za podajalnik MIDI

Spekter delovanja Testna metoda Čas učinkovanja

baktericidno/levurocidno VAH/ÖGHMP 5 min

baktericidno/levurocidno 4-poljski preskus 1 min*

baktericidno EN 13727 1 min

levurocidno EN 13624 5 min

omejen Virucid EN 14476 1 min

Polyomavirus SV40 EN 14476 2 min

Rotavirus EN 14476 30 s

Ekološke – in za ukrivljene površine

 · pH-nevtralno razkuževalno sredstvo za površine
 · Preprosto kot peno nanesite na površino
 · Razdelite ga s papirjem EU-Ecolabel oz. FSC® podjetja Hagleitner

Kjer se srečata doseg in trajnost

 · Hitro razkuževanje občutljivih površin brez predpriprave
 · Neškodljivo za material, brez topila
 · Brez grdih ostankov, brez naknadnega brisanja*
 · Prijetna dišava z vonjem po pomaranči
 · Testirano po najnovejših standardih EN
 · Kot peno nanesite na površino in razdelite s papirjem
 · Pustite delovati kakšno minuto
 · Očisti in razkuži v enem delovnem postopku
 · Papirnate brisače, industrijski in čistilni papir z znakom  

EU-Ecolabel oz. s pečatom FSC®

Pripravljene za uporabo: srednje velike krpe za 
srednje velike površine in predmete  
(≈ 1 m2 na krpo)

 · Embalaža z enostavnim večkratnim zapiranjem
 · Enostaven in varen odvzem
 · Priročne, prilagodljive in uporabne kjerkoli

Preprosto, praktično, neškodljivo

 · Vlažni robčki iz flisa, brez alkohola, zelo neškodljivi za material
 · Trpežne in brez muck
 · Priročne za uporabo
 · Pripravljene za uporabo, kar prihrani čas
 · Deluje v samo eni minuti
 · Brez grdih ostankov, brez naknadnega brisanja*
 · Ne vsebuje dišav
 · Očisti in razkuži v enem delovnem postopku
 · Testirano po najnovejših standardih EN

Pripravljene za uporabo: velike krpe za velike 
površine (≈ 2,5 m2 na krpo)
 · Varne za uporabo zaradi sistema neprodušnega podajanja krp  

hup BOX
 · Z možno montažo na steno (hup držalo za steno)
 · Shranjevanje na kraju samem je mogoč

Izdatno, učinkovito, varno

 · Vse prednosti izdelka hup DES PLUS M (glejte levo)
 · Izjemno debele krpe, ki enostavno drsijo
 · Krpe za enkratno uporabo brez predpriprave
 · Večja kot je vlažnost krpe, večji je doseg
 · Brez kontaminacije iz škatle hup BOX podjetja Hagleitner
 · vključno z nalepkami za hup BOX

Prilagodljive – za velike površine

 · Razkuževalno sredstvo kot peno nanesite na površino in  
razdelite s krpo iz flisa

 · Lahko pa zvitek krp iz flisa prepojite z 2 litroma razkužila  
hygienicPLUS

 · Idealno delovanje učinkovine je zagotovljeno v obeh primerih

Kjer se srečata prilagodljivost in veliki doseg

 · Suhe krpe iz flisa hup DRY XL roll
 · Lahko jih prelijete neposredno v vrečki iz folije
 · Brez kontaminacij s klici iz okolja
 · Velike, trpežne in brez muck
 · Izjemno debele krpe, ki enostavno drsijo
 · vključno z nalepkami za hup BOX

* Ni primerno za zaslone.

* Ni primerno za zaslone.

 · Neškodljivo za material in kožo
 · Brez oznak: ni jedko, ne draži, ni vnetljivo
 · Neškodljivost za kožo pri uporabi
 · Uporabno brez rokavic
 · Neškodljivost za kožo na površini
 · Dermatološko potrjeno

Koža in površina

Polnila papirnatih brisač za XIBU TOWEL

Združljivost

 · Robčki hup, ki jih je mogoče odvzeti z eno roko
 · Nepredušno zaprta embalaža ščiti pred izsušitvijo
 · Drsni pokrov se ne odtrga
 · Škatlo hup BOX lahko obdelate termično ali pa operete  

v pomivalnem stroju
 · Škatla hup BOX se prilega v vsak kotiček in prihrani prostor
 · Zaradi stenskega nosilca ni širjenje klicev

 · Za higiensko, prostorsko varčno namestitev na steno 
škatle hup BOX

 · Kromirana
 · Z možnostjo zapiranja in varno pred krajo 
 · Vklj. s pritrdilnim materialom

* Namakalna raztopina hygienicPLUS


