
intelligent balanced unique

XIBU XL senseFLUID
 ЗАЩИТА И ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ



НЕВИДИМАТА РЪКАВИЦА –  
handPROTECT 6 x 750 ml, арт. № 4110703105

Този бързо проникващ и успокояващ кожата на ръцете 
защитен лосион, оставя върху кожата ефективен 
предпазен филм - точно като невидима ръкавица. Без 
силикон и неутрален към кожата, със забележителни 
качества за грижа за кожата. Мек аромат на лайка. 
Дерматологично тестван, с неутрално рН, не съдържа 
сапуни, оцветители и парабени.

УПОТРЕБА
Нанесете защитния лосион върху почистените и сухи 
ръце. Втрийте старателно лосиона в кожата на ръцете. 
След продължителни периоди на работа или след 
интензивен контакт с вода, нанесете повторно.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Индустрия и стопански сфери, особено в 
здравеоопазването и при грижите за болни, както и 
гастрономия и хотелиерство.

 преди започване на работа
 преди и след работи с течности
 преди използване на защитни ръкавици
 преди контакт с мръсотия, грес, масла
 преди работи, които увреждат кожата

ЗАЩИТА НА КОЖАТА



САПУН ЗА РЪЦЕ –  
creamSOAP 5 x 1050 ml, арт. № 4110701339

Гъст качествен сапун за леки до средни или неравномерни 
замърсявания - без ароматизатори и оцветители. Грижи 
се за чисти и поддържани ръце и не допуска изсъхване 
на кожата на ръцете. С перлен блясък. Дерматологично 
тестван. Не съдържа силикон и парабени. Отличен с 
ЕС-етикет за екологичност.

 преди започване на работа
 при замърсяване
 след ползване на тоалетна
 преди почивки
 след завършване на работа

УПОТРЕБА
Нанесете доза сапун върху замърсените и навлажнени 
ръце. Втривайте старателно с вода, докато 
замърсяванията се разтворят. Измийте повторно с 
хладка вода и изплакнете добре.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Особено подходящ в гастрономията и хотелиерството, 
както и в индустрията и в стопанските сфери.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА



ПРИ СИЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ –  
abrasivPOWER 5 x 1050 ml, арт. № 4110703439

Ефективен срещу дизелови и машинни масла, 
греси, феродов и графитен прах. Дерматологично 
тестван, рН-неутрално към кожата, не съдържа 
силикон и сапуни. Аромат на зелена ябълка. Не 
съдържа оцветители. С микро-гранулат (естествен 
абразив). Не съдържа парабени.

СПЕЦИАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ –  
abrasivCOLOR 5 x 1050 ml, арт. № 4110703239

Ефективен срещу бои, дисперсии, лакове, лепила 
и печатарски мастила. Дерматологично тестван, 
рН-неутрално към кожата, не съдържа силикон 
и сапуни. Аромат на лимон. С микро-гранулат. 
Не съдържа парабени.

ПРИ СРЕДНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ –  
abrasivUNIVERSAL 5 x 1050 ml, арт. № 4110703339

Ефективен срещу масла, греси, феродов и 
графитен прах, както и срещу сажди. 
Дерматологично тестван, рН-неутрално към 
кожата, не съдържа силикон и сапуни. Лек плодов 
аромат. С микро-гранулат. Не съдържа парабени.

  при замърсяване с масла, греси, 
феродов и графитен прах, сажди

 преди почивки
 след завършване на работа

УПОТРЕБА
Нанесете абразивното почистващо средство 
върху замърсените и сухи ръце. Втривайте 
старателно без вода, докато замърсяванията се 
разтворят. Измийте повторно с хладка вода и 
изплакнете добре. 

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Най-вече в стопански сфери, като автомобилни 
сервизи, металообработваща индустрия, 
ключарски работилници, работа с метали, 
бояджийски цехове и печатници.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА



ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕТЕ –  
septDES GEL 5 x 1000 ml, арт. № 4110708639

Вирусоциден алкохолен дезинфекциращ гел за 
приложение върху кожата. Прониква бързо в 
кожата. septDES GEL не съдържа парфюм, понася 
се особено добре от кожата и не съдържа 
кумулиращи вещества с дълготрайно действие, 
които се натрупват в кожата и могат да доведат 
до кожни раздразнения. Не съдържа силикон, 
сапуни, оцветители. Не съдържа консерванти, 
парабени, действа омазняващо и успокояващо 
на кожата. Дерматологично тестван.

 преди започване на работа
 след ползване на тоалетна
 след почистване
 преди изискващи чистота дейности

УПОТРЕБА
Нанесете концентрираният septDES GEL върху 
почистени сухи ръце и го разнесете по ръцете, 
без да го разреждате с вода (обърнете внимание 
на зоната между пръстите, отстрани по пръстите, 
ноктите, върховете на пръстите, палците и китките). 
Докато трае действието на препарата, ръцете 
трябва да останат влажни.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Особено подходящ за обществени сфери с високи 
изисквания към хигиената, напр. умивални, 
летища, гари, търговски центрове, офиси, 
обществени институции, всички сфери на 
здравеопазването и грижата за болни, както и 
във ветеринарната медицина.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ



ГРИЖА ЗА КОЖАТА –  
handCREAM 6 x 450 ml, арт. № 411070290100

Хидратиращият крем за ръце за поддържани и 
кадифено меки ръце прониква бързо и без остатък 
в кожата на ръцете - запазва естественото 
равновесие на кожата. Дерматологично тестван. 
Не съдържа силикон, сапуни, оцветители, 
парфюми, парабени, омазнява и успокоява кожата.

 след завършване на работа

УПОТРЕБА
Нанесете handCREAM върху почистените и сухи 
ръце. Втрийте старателно лосиона в ръцете.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Особено подходящ за сферите на здравеопазването 
и грижите за болни, индустрията, както и в 
гастрономията и хотелиерството.

ГРИЖА ЗА КОЖАТА



WAS

BRILLANT latexCOMFORT

creamSOAP

handPROTECT

BRILLANT nitrilCOMFORT

foamSOAP PREMIUM

BRILLANT nitrilX-TREME

foamSOAP PURE

abrasivCOLOR

septDES GEL

handCREAM

multiROLL handTUCH X Premium

multiROLL handTUCH X2

multiROLL handTUCH XB2

multiROLL handTUCH X1

BRILLANT nitrilSTYLE

foamSOAP

abrasivUNIVERSAL

septLIQUID SENSITIVE

BRILLANT vinylSTRETCH

septFOAMSOAP

abrasivPOWER

septLIQUID PLUS

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ
 ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ С ЕДИН ПОГЛЕД

Специалист от фирма HAGLEITNER ще състави заедно 
с вас план за защита на кожата, подходящ за вашата 
работна сфера. В този план ще бъде дефинирано какви 
продукти ще се използват и как трябва да се прилагат.  
Пълнителите, използвани в дозатори XIBU XL sense-
FLUID, отговарят на изискванията за лични предпазни 

средства (ЛПС). Прилагането на мерки за защита и 
хигиена на кожата, предпазването от кожни болест   
спомага за намаляване на разходите.

 преди начало на работата
 преди работа във влажни условия 
 преди употреба на защитни ръкавици
 преди контакт със замърсяване,  
 мазнини, масла
 преди дейности, увреждащи кожата
 след дълги работни интервали

 при контакт с опасни вещества
 при дейности по почистването
 при дейности по поддръжката

 преди начало на работата
 при замърсявания
 след тоалетна
 преди почивки
 след края на работата

  при замърсявания с масло, грес,
 спирачна течност и графит на прах,   
 сажди, дизел и машинно масло, боя,   
 дисперсионни бои, лепила и  
 печатарско мастило.
 преди почивки
 след края на работата

 след почистването
 преди дезинфекцията

 преди начало на работата
 след тоалетна 
 след почистването
 преди чисти дейности

 след края на работата

  използвайте само върху сухи, 
чисти ръце

 нанесете на задната страна  
 на ръката
 внимателно втрийте крема
 оставете да подейства няколко  
 минути

  използвайте само върху сухи, 
чисти ръце

 нанесете handPROTECT
 подновете при смяна на дейността
 при недостатъчна плътност   
 сменете веднага

  отстранете грубото замърсяване 
с хартия

  навлажнете ръцете и нанесете 
дозирания почистващ препарат

  насапунисайте с малко вода и 
втрийте

 изплакнете обилно с вода

 отстранете грубото замърсяване  
 с хартия
  навлажнете ръцете и нанесете 

дозирания почистващ препарат
  насапунисайте с малко вода и 

втрийте
 изплакнете обилно с вода

 след почистването
 изсушете веднага грижливо ръцете
 използвайте само чиста хартия за  
 еднократна употреба
 не използвайте сешоари

  използвайте само върху сухи, 
чисти ръце 

  нанесете дезинфектант
  разпределете във времето на 

въздействието според стандарта, 
процеса на втриване

 не изплаквайте с вода

  използвайте само върху сухи, 
чисти ръце

 нанесете на задната страна на  
 ръката
 внимателно втрийте крема
 оставете да подейства няколко  
 минути

КОГА  С КАКВО KAKКАКВО

Защита на кожата

Защитни ръкавици

Почистване на кожата

Почистване на кожата

Изсушаване

Дезинфекция на ръцете

Грижа за кожата

Л е к о 

 c р ед н о 
с и л н о 



ДОЗАТОР XIBU XL SENSEFLUID
 ВСИЧКО МОЖЕЩИЯТ ДОЗАТОР

ЕДИН СЛЕД ДРУГ ЗА СЕРИЙНО ПОЛЗВАНЕ
Използваните дозатори XIBU XL senseFLUID могат да бъдат монтирани 
последователно. За целта са предвидени комплекти XIBU XL combiKIT 
от свързващи части между дозаторите и кабел Y combiCABLE за 
електрозахранване (по избор от батерия или от ел. мрежа). Необходимите 
продукти за хигиена на кожата са презентирани прегледно и компактно.

ЕДИН ЗА ВСИЧКО
Дозаторът XIBU XL senseFLUID функционира на принципа на максималната 
ефективност. Всеки продукт е напълно подходящ за целта на използването 
му. Резултатът е компактен асортимент, който покрива всички сфери на 
професионалната хигиена на ръцете.

ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ
Дозаторът XIBU XL senseFLUID не само е здрав и водоустойчив, но и 
впечатлява със супер бързото отдаване на препарат и с режима си за 
пестене на енергия в периоди на малка честота на използване. Според 
продукта в него, един пълнител е достатъчен за - до 1000 дози. Дозирането 
на препарата гарантира пестеливото му използване. Количеството на 
дозата може да се регулира според необходимостта.

НЕВЪЗМОЖНО ОБЪРКВАНЕ НА ПЪЛНИТЕЛИТЕ
Пълнителите с различни продукти за хигиена на кожата се съхраняват в 
пестящи място и лесно сменяеми вакуумни опаковки vacuumBAGs. 
Пълнителите и дозаторите са цветно маркирани, за - до не се допусне 
объркване. Благодарение на специална техника за дозиране на продукта, 
в пълнителите не се развиват микроорганизми.

ЦЯЛОСТЕН ПРЕГЛЕД СЪС sensEMANAGEMENT
Дозаторът XIBU XL senseFLUID може да бъде оборудван с технологията 
senseMANAGEMENT на фирма HAGLEITNER. Степента на консуматива 
и състоянието на батерията могат да се контролират дигитално през 
смартфон, таблет или компютър. Така ще знаете кога точно ще са 
необходими нови пълнители и ще можете да оптимизирате управлението 
на складовите си запаси и поддръжката.

Патентованата вакуумна опаковка 
vacuumBAG създава до 95% по-
малко отпадъци, отколкото 
продуктите на други производители. 
Това се дължи единствено на факта, 
че нашите пълнители се 
оползотворяват до последната 
капка, докато в другите системи 

остават неизползвани 13% и повече 
от съдържанието. Вакуумната 
торбичка vacuumBAG е с дебелина 
едва няколко микрометра и тежи 
само 21 грама. По този начин в един 
стандартен контейнер за отпадъци 
могат да се съберат над един милион 
вакуумни торбички vacuumBAGs.



handPROTECT

creamSOAP

abrasivUNIVERSAL
SOAP

abrasivPOWER
SOAP

abrasivCOLOR
SOAP

handCREAM

Hygienic hand disinfection  acc. to EN 1500 30 sec.
Surgical hand disinfection  acc. to EN 12791 90 sec.
Contact time for virus inactivation  60 sec.
Contact time for tuberculosis germs  60 sec.
Contact time for noro viruses  15 sec.

septDES GEL
DISINFECTION

XIBU XL senseFLUID арт. № 411030107000 
вис. х шир. х дълб. 29,5 x 15,5 x 11,8 cm
Безконтактен, водоустойчив дозатор в дизайн XIBU за дозиране на 
продукти за защита и почистване на кожата, грижа за кожата или 
дезинфекция.  Проследяване на нивото на пълнителя и батерията на 
дозатора посредством LED индикация. Настройващо се количество на 
дозата. senseTECHNOLOGY гарантира бързо отдаване на продукта в 
пикови часове. Възможен последователен монтаж с помощта на комплекта 
XIBU XL combiKIT.

ДОЗАТОР XIBU XL SENSEFLUID
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ДОЗАТОРА

Батерии тип C, 2 броя в опаковка, арт. № 4111201200

powerPACK in, арт. № 4111203100
powerPACK ex, арт. № 4111202400
Адаптор за скрит монтаж или външен монтаж, за работа на дозатора XIBU 
XL senseFLUID без батерии. Дължина на кабела 150 cm. 

powerPACK BOX, арт. № 4111204700
Адаптер за работа на дозатора XIBU XL senseFLUID без батерии в 
периоди на по-рядко използване и при едновременно използване на 
няколко дозатора. Свързването на адаптера с дозатора трябва да се 
изпълни от електротехник. 

Y combiCABLE, 4 броя в опаковка, арт. № 4111204600
Кабелът Y combiCABLE захранва с ток последователно монтираните 
дозатори XIBU XL senseFLUID. Кабелът Y combiCABLE се свързва към ел. 
мрежата при първия дозатор посредством 12-волтов адаптер.

XIBU XL combiKIT, 1 комплект в опаковка, арт. № 4111204500
XIBU XL combiKIT представлява комплект от свързващи части за 
последователен монтаж на - до пет дозатора XIBU XL senseFLUID. С 
включен кабелен канал за използване на кабел Y combiCABLE.

handPROTECT с XL ЕТИКЕТ, 1 бр., арт. № 4111204800
creamSOAP с XL ЕТИКЕТ, 1 бр., арт. № 4111204900
abrasivUNIVERSAL с XL ЕТИКЕТ, 1 бр., арт. № 4111205000
abrasivPOWER с XL ЕТИКЕТ, 1 бр., арт. № 4111205100
abrasivCOLOR с XL ЕТИКЕТ, 1 бр., арт. № 4111205200
handCREAM с XL ЕТИКЕТ, 1 бр., арт. № 4111205300
septDES GEL с XL ЕТИКЕТ, 1 бр., арт. № 4111205400
Етикетът XL показва в един поглед какво количество  
пълнител е останало в дозатора XIBU XL senseFLUID.

Предлагаме ви не само индивидуално консултиране при избор на продукти, 
но и монтираме дозатора XIBU XL senseFLUID на необходимото място 
и оставаме на ваше разположение като партньор по всички въпроси във 
връзка с хигиената. Освен това ще ви подпомагаме при обучението на 
вашите служители или ще ви предоставим учебни материали.

Доказан сервиз от фирма HAGLEITNER
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ЛЕСНА СМЯНА НА БАТЕРИЯТА
Смяната на батерията става за секунди – 
благодарение на достъпното и лесно за 
отваряне на капака.

ВОДОУСТОЙЧИВ
Целият дозатор е водоустойчив и може 
лесно да се почисти с водоструйка.

ТЕХНОЛОГИЯ SENSEMANAGEMENT
С опционалната технология senseMANAGE-
MENT можете да извикате дигитална 
информация за нивата на консуматива и за 
състоянието на батерията и така да 
оптимизирате поддръжката.

ПУСКА МНОГО БЪРЗО
Дозаторът XIBU XL разполага с техника за 
бързо отдаване на препарата, която се 
активира автоматично с пикови часове.

„НИКОГА ПРАЗЕН“
Резервният резервоар гарантира, че работата 
на дозатора ще продължи, дори и при празна 
опаковка vacuumBAG.

ГЪВКАВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН МОНТАЖ
С помощта на комплекта XIBU XL combiKIT 
могат да се монтират един до друг няколко 
дозатора и да се захранят с електричество.

ЕДИН ЗА ВСИЧКИ 
Дозаторът XIBU XL може да се използва за 
дозиране на средства за защита на кожата, 
сапуни, абразивни сапуни, дезинфектанти 
и кремове за ръце. 

БЕЗКОНТАКТНО
Отдаването на препарат става бързо и 
безконтактно. Просто сложете ръцете си 
отдолу.

до
за

то
ри

 „
de

si
gn

ed
 b

y 
S

TO
R

Z
“ 

 

HAGLEITNER HYGIENE BULGARIA EOOD
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