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Innovatiivne Hügieen.

XIBU desinfi tseerimine – hügieeniliselt puhas

Meie käed on esmased ja peamised infektsioo-
niliste viiruste kandjad. Ukselingid, käsipuud, 
raha, kätlemine – pisikud kanduvad kõikjalt 
meie kätele.

Pidev desinfi tseerimine vähendab pisikute arvu 
sekunditega miinimumini meie kätel mis tagab 
meie tervise kaitse.

Hügieeniliselt puhas, koheselt

Täited ja lisad

septLIQUID FORTE * Art. Nr. 04110704803

Optimaalselt sobilik sagedasel kasutamisel tänu suurepärastele konditsioneerivatele omadustele. Sobilik 
kasutada XIBU senseDISINFECT dosaatoris. Sisaldab laia valikut aktiivseid ühendeid kõikide peamisi 
haigusi põhjustavate pisikute vastu ja on piiratult virutsiidse toimega. Dermatoloogiliselt testitud.

septLIQUID * Art. Nr. 04110704703 

Suurepäraste konditsioneerivate omadustega. Optimaalselt sobilk sagedasel kasutamisel. Sisaldab laia 
valikut aktiivseid ühendeid kõikide peamisi haigusi põhjustavate pisikute vastu.

septLIQUID PLUS * Art. Nr. 04110704603 

Sisaldab täielikku valikut aktiivseid ühendeid koheseks naha konditsioneerimiseks. Efektiivne igasuguste 
bakterite, seente ja viiruste vastu. Dermatoloogiliselt testitud!

Patareid C-tüüp, 4 tk. 2 tk.i pk. Art. Nr. 54111201200

Patareid sobilikud kasutamiseks kõikides 
XIBUsense vahuseebi -ja XIBUsense kätedesinfi tseerimisdosaatorites.

 

XIBU powerPACK foam/disinfect  Art. nr. 54111202000

Optimaalse disainiga adapter XIBUsense vahuseebi  -ja XIBU sense kätedesinfi tseerimisdosaatoritesse 
patareivabaks tööks, püsival toitel. Kaabli pikkus 160 cm. Ühendatakse tavalisse 220V vooluvõrku.

Ühendusklamber sinine Art. nr. 54111200800

XIBU senseDISINFECT dosaatori saab paigaldada 
selle klambri abil näiteks koristajakäru külge.

* Testitud ja sertifi tseeritud vastavalt Euroopa standarditele. 
 Tootekaarte saab allalaadida kodulehelt www.hagleitner.com või www.avera.ee. 
 Kasuta desinfi tseerimisaineid ohutult. 
 Enne kasutamist tutvu eelnevalt toote nimetuse ja kasutusjuhendiga.
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XIBU senseDISINFECT
Art. nr. 54110600250

 Disain

 Ökonoomne ja efektiivne

 „Alati töövalmis“

 Täpne ja kontrollitud õhuvaba doseerimine

 Leiab laialdast kasutamist haiglates

 Kvaliteetne toode, mis on toodetud Austrias 

ja omab 10 aastast funktsionaalsusgarantiid.

Lisa 3: XIBU disinfectFLOOR
Art. Nr. 54110600350

Dosaatori tugijalale XIBU disinfectTABLE on võimalik paigaldada 
kiiresti lisa tugijalg mille tagajärjel on võimalik kogu süsteem ase-
tada põrandale. Selliselt on dosaator valmis kliente teenindama 
restoranides, koolides ja paljude teiste erinevat tüüpi hoonete 
pääslates.

Kolmest osast koosnev süsteem - XIBU senseDISINFECT 
dosaator, tugijalg lauale ja tugijalg põrandale, teevad dosaatorist 
töövalmis „kätedesinfi tseerimisjaama“ mistahes ruumis.

Parim kätehügieen:

Hotellide vastuvõturuumides, lennujaamades, spordiklubides, 
baarides, pankades, kinodes, restoranides, kaubanduskeskus-
tes, haiglates, hoolduskeskustes, laevades, näitustel jne.

Lisa 2: XIBU disinfectTABLE
Art. nr. 54110600450

Tugijalg lauale - XIBU senseDISINFECT dosaatori mugavaks ja 
kindlaks asetamiseks kõikvõimalikele horisontaalsetele pindade-
le sh. klienditeeninduslauad, baariletid jne. Meeldivalt lihtsa ja 
tagasihoidliku disainiga dosaatori hoidja asetseb kausikujulisel 
tilgapüüdjal.

Patareid või püsitoite adapter.

Patareide salve mahub 4 C-tüüpi patareid, mis tagavad dosaatori 
väga pika tööea. 

Alternatiivselt on võimalik dosaatorit toita ka püsitoite adapteri 
abil vooluvõrgust tuleva elektrivooluga. Adapterit on võimalik 
kinnitada patareide salve paari minutiga.

Lisa 1: XIBU disinfectWALL
Art. nr. 54110600550

XIBU senseDISINFECT dosaatoriga seinale kinnitatav alus, millel 
on tilgapüüdja, mis kaitseb põrandaid kätelt tilkuva desinfi tseeriva 
aine eest.
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