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XIBU XL senseFLUID
 Zaščita za kožo in higiena rok



NEVIDNA ROKAVICA –  
handPROTECT 6 x 750 ml, št. art. 4110703105

Ta hitro vpojen zaščitni losjon za roke, ki pomirja kožo, na 
koži ustvari učinkovit zaščitni sloj kot nevidno rokavico. 
Brez silikona in nevtralen za kožo z odličnimi negovalnimi 
lastnostmi. Blagi vonj po kamilici. Dermatološko preizkušen. 
pH-nevtralen, brez mila, brez barvil in brez parabenov.

UPORABA
Zaščitni losjon za kožo nanesite na očiščene, suhe roke. 
Losjon skrbno vtrite v roke. Po daljšem delovnem  
intervalu ali intenzivnem stiku z vodo ponovno nanesite.

PODROČJA UPORABE
Industrija in obrtništvo, predvsem v zdravstvu in negi  
ter gastronomiji in hotelirstvu.

 pred začetkom dela

 pred in po opravilih v vlagi

 pred uporabo zaščitnih rokavic

 pred stikom z umazanijo, mastmi, olji

 pred dejavnostmi, ki škodijo koži

ZAŠČITA ZA KOŽO



MILO ZA ROKE – 
creamSOAP 5 x 1050 ml, št. art. 4110701339

Gosto tekoče, kakovostno milo za lažje do srednje stopn-
je nečistoče brez dišav in barvil. Poskrbi za čiste, negova-
ne dlani in preprečuje izsušitev kože. Z bisernim sijajem. 
Dermatološko preizkušeno. Brez silikona in brez parabena. 
Označeno z EU Ecolabel.

 pred začetkom dela

 pri nečistoči

 po uporabi stranišča

 pred odmori

 po koncu dela

UPORABA
Odmerek mila nanesite na onesnažene, vlažne roke. 
Temeljito vtrite z vodo, da umazanija odstopi. Umijte in 
dobro sperite pod mlačno vodo.

PODROČJA UPORABE 
Posebno primerno za uporabo v gastronomiji in hote-
lirstvu ter industriji in delovnih obratih.

ČIŠČENJE KOŽE



ZA MOČNE NEČISTOČE –  
abrasivPOWER 5 x 1050 ml, št. art. 4110703439

Učinkuje proti dizelskemu in strojnemu olju, mazivu, 
zavornemu in grafitnemu prahu. Dermatološko 
preizkušeno. pH-nevtralno, brez silikona, brez mila. 
Vonj po zelenem jabolku. Brez barvil. Z mikrozrnci 
(naravnim strgalnim sredstvom). Brez parabenov.

POSEBNO ČISTILO –  
abrasivCOLOR 5 x 1050 ml, št. art. 4110703239

Učinkuje proti barvi, disperzijam, lakom, lepilom in 
tiskarskemu črnilu. Dermatološko preizkušeno. 
pH-nevtralno, brez silikona, brez mila. Vonj po li-
monah. Z mikrozrnci. Brez parabenov.

ZA SREDNJE MOČNE NEČISTOČE –  
abrasivUNIVERSAL 5 x 1050 ml, št. art. 4110703339

Učinkuje proti olju, mazivu, zavornemu in grafitnemu 
prahu ter sajam. Dermatološko preizkušeno. pH-
nevtralno, brez silikona, brez mila. Rahlo saden vonj. 
Z mikrozrnci. Brez parabenov.

  pri onesnaženosti z oljem, mazivom,  
zavornim in grafitnim prahom, sajami

 pred odmori

 po koncu dela

UPORABA
Abrazivno čistilo nanesite na onesnažene, suhe roke. 
Temeljito vtrite brez vode, da umazanija odstopi. 
Umijte in dobro sperite pod mlačno vodo.

PODROČJA UPORABE
Predvsem na industrijskem področju, kot npr. v 
avtomobilskih delavnicah, industriji za obdelavo 
kovin, v ključavničarstvu, pleskarstvu, lakirnicah in 
tiskarnah.

ČIŠČENJE KOŽE



RAZKUŽEVANJE ROK –  
septDES GEL 5 x 1000 ml, št. art. 4110708639

Virucidni, alkoholni razkuževalni gel za roke za 
uporabo na koži. Hitro se vpije. septDES GEL ni 
odišavljen, je neškodljiv za kožo in brez dolgoročnih 
učinkovin, ki bi se lahko nakopičile na koži in 
povzročile draženje kože. Brez silikona, brez mila, 
brez barvil. Brez konservansov, parabenov, preprečuje 
izsušitev kože in jo pomirja. Dermatološko 
preizkušeno.

 pred začetkom dela

 po uporabi stranišča

 po čiščenju

 pred čistimi opravili

UPORABA
septDES GEL nanesite na čiste, suhe dlani in ga, 
ne da bi ga razredčili z vodo, porazdelite po dlaneh 
(med prsti, ob straneh prstov, zgib ob nohtu, konice 
prstov, palec in zapestje). Med časom učinkovanja 
morajo biti dlani vlažne.

PODROČJA UPORABE
Posebej primeren za javna področja z povečano 
potrebo po higieni, kot so npr. umivalnice, letališča, 
železniške postaje, nakupovalna središča, javne 
ustanove, vsa področja zdravstva in nege ter v 
veterini.

RAZKUŽEVANJE



NEGA ZA ROKE –  
handCREAM 6 x 450 ml, št. art. 411070290100

Vlažilna krema za negovane, mehke roke se hitro 
vpije, ne pušča sledi ter ohranja naravno ravnoves-
je kože. Dermatološko preizkušeno. Brez silikona, 
mila, barvil, odišavljeno, brez parabenov, preprečuje 
izsušenje kože in jo pomirja.

 po koncu dela

UPORABA
HandCREAM nanesite na očiščene, suhe roke. 
Losjon skrbno vtrite v roke.

PODROČJA UPORABE
Primerno predvsem v zdravstvu in negi ter industri-
ji, gastronomiji in hotelirstvu.

NEGA ZA KOŽO
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NAČRT ZA ZAŠČITO KOŽE
 PREGLED VSEH INFORMACIJ

Vaš HAGLEITNER strokovnjak vam bo v sodelovanju  
z vami pripravil načrt za zaščito kože za vaše podjetje.  
V njem bo opredeljeno, katere izdelke uporabljati in  
kako. Dodatna polnila v podajalniku XIBU XL senseFLUID 
ustrezajo pravilom za osebno zaščitno opremo (OZO).

Uporaba zaščite za kožo in higiene rok glede na izvajani 
poklic preprečuje bolezni kože in tako pomaga privarčevati.

 pred začetkom dela
 pred in po opravilih v vlagi
 pred uporabo zaščitnih rokavic
 pred stikom z umazanijo, maščobo in olji
 pred opravili, ki škodujejo koži
 po daljših delovnih intervalih

 pri stiku z nevarnimi snovmi
 pri čiščenju
 pri negovalnih opravilih

 pred začetkom dela
 pri umazaniji
 po obisku toalete
 pred odmori
 po končanem delu

  pri umazanijah z olji, mazivi, zavornem 
in grafitnem prahu, sajah, dizelskem in 
strojnim oljem, barvah, disperzijah, lakih, 
lepila in črnila tiskalnika.

 pred odmori
 po končanem delu

 po čiščenju
 pred razkuževanjem

 pred začetkom dela
 po obisku toalete 
 po čiščenju
 pred čistimi opravili

 po končanem delu

  uporabite samo na suhih, čistih 
rokah

 nanesite na hrbtišče roke
 skrbno namažite s kremo
 pustite nekaj minut učinkovati

  uporabite samo na suhih, čistih 
rokah

 nanesite handPROTECT 
 obnovite pri spremembi dejavnosti
 v primeru prepustnosti takoj  
 zamenjati

  s papirjem odstranite grobo  
umazanijo

  čistilo nanesite dozirano in poraz-
delite

  z nekaj vode spenite in vtrite
 temeljito sperite z vodo

  s papirjem odstranite grobo  
umazanijo

   čistilo nanesite dozirano in poraz-
delite

  z nekaj vode spenite in vtrite
 temeljito sperite z vodo

 po čiščenju
 roke skrbno posušite
 uporabite samo čisti papir za  
 enkratno uporabo
 ne uporabljajte sušilnika

  uporabite samo na suhih, čistih 
rokah 

  razkuževalno sredstvo nanesite  
dozirano

  po času učinkovanja porazdelite po 
standardnem postopku vtiranja

 ne izpirajte z vodo

   uporabite samo na suhih, čistih 
rokah

 nanesite na hrbtišče roke
 skrbno namažite s kremo
 pustite nekaj minut učinkovati

KDAJ S ČIM KAKOKAJ

Zaščita za roke

Zaščitne rokavice 

Čiščenje kože

Čiščenje kože

Sušenje

Razkuževanje rok

Nega kože

Š i b k a

 S re d n j a 
M o č n a 



XIBU XL senseFLUID
 VSEZNALEC

EDEN ZA DRUGIM. V VRSTI

Uporabljene dozatorje XIBU XL senseFLUID lahko montirate v vrsti. V ta 
namen je na voljo XIBU XL combiKIT s povezovalnimi deli med dozatorji ter 
Y combiCABLE za električno napajanje (po želji delovanje na baterije ali 
električni tok). Potrebni izdelki za higieno rok so predstavljeni pregledno in 
urejeno.

EDEN ZA VSE

Dozator XIBU XL senseFLUID deluje po principu največje učinkovitosti.  
Vsak izdelek je idealno usklajen za svojo uporabo. Rezultat je kompaktna 
ponudba, ki pokriva vsa področja profesionalne nege rok.

ZMOGLJIVOST, ZMOGLJIVOST, ZMOGLJIVOST

XIBU XL senseFLUID ni samo trpežen in vodotesen, ampak navdušuje tudi 
z izredno hitrim doziranjem in energetsko varčnim načinom za čase z nizko 
pogostostjo uporabe. Glede na izdelek eno dodatno polnilo zadošča za do 
1000 odmerkov. Zaradi porcijskega doziranja je zagotovljena varčna upora-
ba. Količina oddajanja podajalnika se lahko poljubno nastavi.

DODATNA POLNILA - ZAMENJAVA IZKLJUČENA

Dodatna polnila z različnimi izdelki za higieno rok so shranjena v  
prostorsko varčnih vakuumskih vrečkah vacuumBAG, enostavnih za zamen-
javo. Dodatno polnilo in podajalnik sta barvno označena, kar preprečuje  
pomoto pri zamenjavi. Zaradi posebne tehnike doziranja se dodatno polnilo 
ne pokvari.

POPOLN PREGLED S SISTEMOM senseMANAGEMENT

XIBU XL senseFLUID je lahko opremljen s sistemom HAGLEITNER 
senseMANAGEMENT. Stanje napolnjenosti in baterije sta razvidna 
prek pametnega telefona, tablice ali osebnega računalnika. Tako 
boste točno vedeli, kdaj je potrebno novo polnilo, s čimer lahko opti-
mizirate upravljanje zalog in vzdrževanje. 

S patentirano vakuumsko vrečko  
vacuumBAG je do 95 % manj od-
pada kot pri izdelkih drugih proizva-
jalcev. Vzrok za to je že ta, da se 
dodatno polnjenje pri nas porabi do 
zadnjega kančka, medtem ko pri 
ostalih sistemih ostane 13 % ali  

več ostanka. Stena embalaže pri  
vacuumBAG je tanka le nekaj mikro-
metrov in  tehta samo 21 gramov.  
V standardnem košu za smeti je tako 
prostora za več kot milijon vrečk  
vacuumBAG.



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 št. art. 411030107000 
V x Š x G: 29,5 x 15,5 x 11,8 cm
Brezdotični, vodotesni podajalnik v dizajnu XIBU za doziranje izdelkov za  
zaščito kože, čiščenje kože, nego kože ali razkuževanje.  LED-prikaz  
stanja napolnjenosti prikazuje stanje napolnjenosti podajalnik in baterije.  
Nastavljiva količina doziranja. Tehnologija senseTECHNOLOGY zagotavlja 
hitro doziranje izdelka v intervalih. Možnost zaporedne montaže s priborom 
XIBU XL combiKIT.

XIBU XL senseFLUID
 INFORMACIJE ZA NAROČILO

DODATKI ZA PODAJALNIKE

Sistemske baterije tipa C,  2 kosa/pakiranje, št. art. 4111201200

powerPACK in, št. art. 4111203100
powerPACK ex, št. art. 4111202400
Vtič napajalnika v podometni in nadometni izvedbi za delovanje  
podajalnika XIBU XL senseFLUID brez baterij. Dolžina kabla 150 cm.

powerPACK BOX, št. art. 4111204700
Napajalnik za delovanje dozatorja XIBU XL senseFLUID brez baterij pri zelo 
pogosti in hkratni uporabi več dozatorjev. Povezavo med napajalnikom in  
podajalnikom mora vzpostaviti električar.

Y combiCABLE, 4 kosi/pakiranje, št. art. 4111204600
Kabel Y combiCABLE napaja zaporedno monitrane podajalnike XIBU XL  
senseFLUID s tokom. Na prvem podajalniku se Y combiCABLE priključi na 
električno napajanje prek 12-voltnega napajalnika.

XIBU XL combiKIT, 1 komplet/pakiranje, št. art. 4111204500
XIBU XL combiKIT je komplet iz povezovalnih delov za zaporedno montažo
največ petih podajalnikov XIBU XL senseFLUID. Vklj. s kabelskim jaškom za 
uporabo kabla Y combiCABLE.

XL LABEL handPROTECT, 1 kos, št. art. 4111204800
XL LABEL creamSOAP, 1 kos, št. art. 4111204900
XL LABEL abrasivUNIVERSAL, 1 kos, št. art. 4111205000
XL LABEL abrasivPOWER, 1 kos, št. art. 4111205100
XL LABEL abrasivCOLOR, 1 kos, št. art. 4111205200
XL LABEL handCREAM, 1 kos, št. art. 4111205300
XL LABEL septDES GEL, 1 kos, št. art. 4111205400
XL LABEL prikazuje, katero dodatno polnilo je v  
dozatorju XIBU XL senseFLUID.

Poleg individualnega svetovanja pri izboru izdelkov vam podajalnik  
XIBU XL senseFLUID tudi namestimo na želeno mesto uporabe in smo vam 
kot partner vedno na voljo, če imate kakršnakoli vprašanja glede higiene. 
Poleg tega vas podpiramo pri usposabljanju vaših zaposlenih ali vam  
pripravimo dokumentacijo za usposabljanje.

Priznani servis HAGLEITNER



www.hagleitner.com
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ENOSTAVNA 
ZAMENJAVA BATERIJ
Zahvaljujoč enostavno dostopnega in odstran-
ljivega predala je mogoče baterije zamenjati 
v nekaj sekundah.

VODOTESEN
Celoten podajalnik je vodotesen in ga je 
mogoče enostavno čistiti z visokotlačnim 
čistilnikom.

senseMANAGEMENT
Z dodatno razpoložljivo tehnologijo senseMA-
NAGEMENT je mogoče digitalno priklicati nivo 
napolnjenosti in stanje baterije ter tako opti-
mizirati vzdrževanje.

IZREDNO HITRO DOZIRANJE
XIBU XL ima izredno hitro tehniko oddajanja, 
ki se samodejno aktivira.

„NIKOLI PRAZEN“
Dodatni rezervoar zagotavlja, da je uporaba 
podajalnika mogoča tudi pri prazni vrečki

vacuumBAG.

PRILAGODLJIVA 
ZAPOREDNA MONTAŽA
S priborom XIBU XL combiKIT je mogoče 
enega poleg drugega namestiti več podajal-
nikov in jih napajati.

EDEN ZA VSE 
XIBU XL je mogoče uporabljati za zaščito rok, 
mila, abrazivna mila, razkužila in kreme za roke. 

BREZDOTIČNO
Doziranje poteka hitro in brezdotično.  
Roke enostavno postavite pod podajalnik.

P
od

aj
al

ni
ki

 „
de

si
gn

ed
 b

y 
S

TO
R

Z
“ 

 

HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.
Potok pri Komendi 13 
1218 Komenda
Slovenija

Tel. +386 (0)1 8343468 
Faks +386 (0)1 8343469 
komenda@hagleitner.si


