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Hagleitner cleaning Agents

* refilling prices without discount
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Description

Ref. nr.

Bar code

Pack.

Size HxWxD

Color

XIBU senseTOWEL
the hands-free paper towel
dispenser

411020115000

9008353051848 1 PCS 43.2x33.1x22.8cm white
1 PCS

Άσπρο χρώμα που διατίθεται η συλλογή. Λειτουργεί με αισθητήρα χωρίς άγγιγμα χεριών, με μηχανισμό για 2
ρολά. Αυτόματα αλλάζει διανομή από το κενό ρολό στο γεμάτο. Ενσωματωμένος κόφτης ρολού κάθε 240mm,
διανομή ενός φύλλου με χρονοδιακόπτη 1 η 3 δεύτερα, μπάρα πίεσης για χειρονακτική τοποθέτηση του ρολού,
ηλεκτρονική αναγνώριση ρολού, φωτεινή ένδειξη ποσότητας αναλωσίμου& μπαταρίας, άνοιγμα καλύμματος με
μηχανισμό προς τα πάνω χρησιμοποιώντας το ένα χέρι, κλείδωμα και στις 2 πλευρές, 7 διαθέσιμοι χρωματισμοί,
κατασκευασμένη από αντιστατικό πλαστικό εύκολο στο καθάρισμα ABS ανθεκτικό σε κτυπήματα& γδαρσίματα.

XIBU touchTOWEL
mechanical towel dispenser

411020125000

9008353056003 1 PCS 43.2x33.1x22.8cm white
1 PCS

Άσπρο χρώμα που διατίθεται η συλλογή. Μηχανική συσκευή χαρτοπετσέτας 2 ρολών. Αυτόματα αλλάζει σε χρήση από το
κενό ρολό στο 2 σε χρήση, κόψιμο του χαρτιού σε τεμάχια των 24εκ, διανέμει 1 χαρτί με ρύθμιση χρόνο καθυστέρηση, φιλική
στο χρήστη αφαίρεση χαρτιού. Μπάρα στο κάτω μέρος για χειροκίνητη διανομή, παράθυρο ένδειξης ποσότητας αναλωσίμου,
εύκολο άνοιγμα με το ένα χέρι, σύστημα κλειδώματος, διατίθεται σε 9 διαφορετικούς χρωματισμούς. Κατασκευασμένη για
σκληρή χρήση. Είναι κατασκευασμένη από abs πλαστικό υλικό και αντέχει στα κτυπήματα και στα γδαρσίματα. Εύκολο
άνοιγμα. Χρειάζεσαι μόνο το ένα χέρι για να ανοίξεις τη συσκευή. Το καπάκι της συσκευής ανοίγει αυτόματα & ομαλά προς
τα πάνω λειτουργικότητα με μια μάτια μπορούμε να δούμε την ένδειξη του ρολού. Πέφτει το δεύτερο ρολό σε χρήση χωρίς
να χρειαστεί να ανοίξουμε την συσκευή. Ευέλικτη τοποθέτηση και προστασία για κλοπή. Κλειδωμένο και από τις 2μεριες. Το
αναλώσιμο προστατεύεται από κλοπή υπολογίσιμη κατανάλωση χαρτιού. Ο ολοκληρωμένος μηχανισμός κόβει το χαρτί σε
ένα κανονισμένο μήκος πριν να είναι διαθέσιμο. Το ποσό του χαρτιού είναι τέλειο για το στέγνωμα των χεριών. ποτέ άδεια. Αν
το κάτω μέρος του ρολού είναι άδειο η συσκευή ξεκινά αυτόματα να χρησιμοποιεί το πάνω ρολό. Αν χρησιμοποιηθεί το μισό
από το πάνω ρολό κινείται αυτόματα στην πιο κάτω θέση για να κάνει χώρο στο άλλο αναλώσιμο. Η συσκευή σας πρακτικά
δεν μένει ποτέ άδεια.

systemBATTERY type D
411120130000
LR20 dispenser requires 1 pack

9008353051992 1 PCS 20000 actuations,
1 CRT αλκαλικές

multiROLL paperTOWEL X2
5R

9008353059790 1 PCS 160 μέτρα,
1 CRT 5ρολά στο κουτί

411090090000

2PCS

white

X2 δίφυλλο 1X 241 X 259 gms, Βάρος 1650 -+5 % kg/roll, glue laminated, micro-embossing με σφραγίδα ποιότητας.

multiROLL paperTOWEL X1

411090110000

9008353059813 1 PCS 205 μέτρα,
1 CRT 5ρολά στο κουτί

white

X1 μονόφυλλο 40gms, Βάρος 1800 -+5 %kg/roll, micro-embossing με σφραγίδα ποιότητας.

photo

Description

Ref. nr.

XIBU touchPAPERBOX

411020166100

1 PCS 70.0x34.0x23.7cm white
1 PCS

411020166200

9008353072744 1 PCS 70.0x34.0x23.7cm black
1 PCS

411020176100

1 PCS 70.0x34.0x23.7cm white
1 PCS

411020176200

9008353074502 1 PCS 70.0x34.0x23.7cm black
1 PCS

XIBU sensePAPERBOX

Bar code

Pack.

Size HxWxD

Color

The XIBU PAPERBOX is available in a light and a dark version and completes perfectly the XIBU dispenser line.
The perfect waste solution for every washroom. The XIBU PAPERBOX is available as mechanical basic version „XIBU touchPAPERBOX“ and as
intelligent, electrical option „XIBU sensePAPERBOX”. Features of the XIBU PAPERBOX: inclined, enlarged disposal opening, antistatic, impactresistant PE-plastic, integrated storage space for the refillroll inside the cover, garbage bag with tieback can either be mounted on the wall or simply
placed
Features of the sensePAPERBOX: the sense-technology transports the garbage bag to the inner wall of the PAPERBOX 40% increased usable volume
reduces service intervals significantly identification of the garbage bag roll and visualisation through LED-display.
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Color

XIBU senseFOAM
the hands-free soap dispenser

411020105000

9008353051831 1 PCS 27.7x13.5x10.8cm white
1 PCS

Άσπρο χρώμα που διατίθεται η συλλογή
Xibu senseFOAM με διανομέα αφρού για την συσκευασία 600ml Hagleitner αφρού σαπουνιού στην πατενταρισμένη σακούλα vacuum BAG.
Λειτουργία με αισθητήρα και ρύθμιση δοσολογίας από 0,3-0,9ml, αυτόματο σταμάτημα, κουμπί stand by για καθάρισμα, ντεπόζιτο ρεζερβουάρ επιπλέον 100 δόσεων που δεν στάζει, ενδείξεις LED, άνοιγμα με το ένα χέρι, κλείδωμα και στις 2 πλευρές, Διατίθεται σε 7 φινιρίσματα,
κατασκευασμένη από αντιστατικό πλαστικό ABS ανθεκτικό σε κτυπήματα και γδαρσίματα.

XIBU touchFOAM
efficient foam soap dispenser

411020145000

9008353060079 1 PCS 30.0x13.3x11.9cm white
1 PCS

Άσπρο χρώμα που διατίθεται η συλλογή
βαρετού τύπου κατασκευή - σχεδιασμένη για σκληρή χρήση. Είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό abs και αντέχει σε χτυπήματα &
γδαρσίματα. Επιφάνεια τής συσκευής είναι εύκολο να καθαριστεί. εύκολο άνοιγμα. Χρειάζεσαι μόνο το ένα χέρι για να ανοίξεις την συσκευή.
Το καπάκι της συσκευής ανοίγει αυτόματα και ομαλά προς τα πάνω. Οπτικός έλεγχος ποσότητας: μπορείς να δεις στην οθόνη το επίπεδο του
σαπουνιού, έτσι ώστε όταν είναι κενή να μπορείς να το δεις χωρίς να ανοίξεις την συσκευή. Ευέλικτη τοποθέτηση & προστασία από κλοπή.
κλειδώνει και από τις 2 μεριές. το αναλώσιμο προστατεύεται από την κλοπή. Εύκολη χρήση. το κουμπί μπορεί να πατηθεί εύκολα και ο αφρός
πάει κατευθείαν στα χέρια. ποτέ άδειο. με την πατενταρισμένη συσκευασία σε σακούλα και ένα ντεπόζιτο για σαπούνι, η συσκευή σάς δεν
παραμένει ποτέ άδεια. υγιεινή στο πλύσιμο των χεριών. Η αεροστεγής κατασκευή της συσκευή εκπληρώνει τα ανώτερα πρότυπα υγιεινής.
Οικονομική κατανάλωση με την καλύτερη δυνατή απόδοση μπορεί να ρυθμιστεί η ποσότητα του σαπουνιού για κάθε χρήση (μεταξύ 0,3&0,9
ml).

systemBATTERY type C
LR14
dispenser requires 2packs

411120120000

9008353051374 1 PCS 25000 actuations,
1 PKG αλκαλικές

foamSOAP
Αφρός σαπουνιού

411070150300

9008353001560 1 PCS 0.6KG
1 CRT 6PCS

2PCS

Γενικής χρήσης απαλή περιποίηση χεριών +2000 χρήσεις
Βασισμένο σε καλλυντικά συστατικά για έξοχη περιποίηση χεριών
Απαλό και ολοκληρωτικό καθάρισμα

septDES FOAMSOAP
Αφρός σαπουνιού
Απολυμαντικό

411070960300

9008353100072 1 PCS 0.6KG
1 CRT 6PCS

5 log germ reduction, 30 second contact time. Protection against: Escherichia coli, staphylococcus aureus,
streptococcus faecalis, pseudomonas, aeruginosa, serratia marcescens.
Foam soap declaration: Royal Institute of public heath and hygiene Certificate registration 7988
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Color

XIBU senseDISINFECT
dispenser

411060025000

9008353054931 1 PCS 27.7x13.5x10.8cm white
1 PCS

Η νέα γενεά αποστείρωσης ξεκινά με το xibu senseDISINFECT. Φιλικό στο χρήστη κομψά σχεδιασμένο. Η συσκευή με αισθητήρα και ρυθμιζόμενη ποσότητα εκκένωσης, αυτόματο σταμάτημα κουμπί stand by για καθάρισμα,
ντεπόζιτο που δεν στάζει με απόθεμα μέχρι και 30 δοσολογίες. Ενδείξεις Led, άνοιγμα με το ένα χέρι, κλείδωμα και
στις 2 πλευρές, αντιστατικό πλαστικό ανθεκτικό σε κτυπήματα.

systemBATTERY type C
LR14
dispenser requires 2packs

411120120000

9008353051374 1 PCS 25000 actuations,
1 PKG αλκαλικές

septLIQUID SENSITIVE

411070580400

9008353075660 1 PCS 700ml
1 CRT 6PCS

2PCS

Fast acting, alcoholic solution with discreet aroma for hygienic hand disinfection. Tested according to EN 1500,
listed according to DGHM/VAH and ÖGHMP. Due to the outstanding care characteristics, optimally suited for frequent use. Broad spectrum of efficacy against everyday germs. Dermatologically tested! (* and **)

XIBU disinfectWALL

411060055000

9008353061175 1 PCS 19.6x10.8x12.3cm white
1 PCS

drip tray for the XIBU senseDISINFECT dispenser for wall installation protects your floors from disinfectant dripping from the hands

XIBU disinfectTABLE

411060045000

9008353061168 1 PCS 44.5x15.5x21.5cm white
1 PCS

tabletop stand for the XIBU senseDISINFECT dispenser integrated drip tray ideal for frontdesks, bank counters, doctors surgeries,
etc.

XIBU disinfectFLOOR

411060035000

9008353061151 1 PCS 89.5x39.5x38.5cm white
1 PCS

the floor stand for the XIBU senseDISINFECT ideal for portable setup in disinfectant Dispensers, ideal for entrance areas in restaurants, hotels, care homes, banks, event centres, etc. only for use in combination with the XIBU senseDISINFECT dispenser and
XIBU disinfectTABLE

SeptLIQUID SENSITIVE

412010101000

9008353078197 1 PCS 5lt
1 CAN 1PCS

Έτοιμο προς χρήση αλκοολούχο διάλυμα για απολύμανση χεριών και ποδιών σε συσκευασία 5λτρ. Αλκοολούχο υγρό για την υγιεινή (EN1500) και
χειρουργική (EN12791) αντισηψία των χεριών σε χώρους υγιεινής περίθαλψης και επεξεργασίας τροφίμων. Κατάλληλο για συχνή χρήση ιδιαίτερα
για ευαίσθητο και ξηρό δέρμα. OGHMP και VAH εγκριμένα. Κατάλληλο για την απολύμανση των ποδιών για την πρόληψη athletes foot.
Εφαρμόστε έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό διάλυμα σε καθαρά και στεγνά χέρια και εξασφαλίστε την πλήρη ύγρανση σε όλο το χρόνο παραμονής.
χρόνος παραμονής σύμφωνα με EN1500: 30sec, σύμφωνα με το EN12791: 90sec, περιορισμένη ιοκτόνος δράση: 15 sec.

septDES GEL 50ml

412010190900

9008353087465 1 PCS 50ml
1 CRT PCS

Tested in accordance with EN1500, listed by DGHM/VAH and ÖGHMP. Due to the excellent skin care properties ideally suited for
frequent use. Wide range effect against all practically existent germs.
By visible dirt wash hands then rub 3ml sept GEL undiluted in to hands for30sec. The hands must be kept moist during the entire
application time.

septLIQUID SENSITIVE
150ml

412010101200

1 PCS 150ml
1 CRT PCS
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XIBU senseSEATCLEANER
dispenser with foam
generator 0.3 kg

411010145000

9008353082439 1 PCS 23.0x12.8x10.7cm white
1 PCS

411010146700

9008353082422 1 PCS 23.0x12.8x10.7cm black
1 PCS

Ηλεκτρονική συσκευή για την απολύμανση και τον καθαρισμό του καθίσματος τουαλέτας αφρό. Με
ρυθμιζόμενη δοσολογία αναλωσίμου, κουμπί καθαρισμού για αυτόματο σταμάτημα, ρεζερβουάρ για
επιπλέον μέχρι και 100 χρήσεις. Ηλεκτρονικές φωτεινές ενδείξεις πληρότητας αναλωσίμου, μπαταρίας
και κατάστασης λειτουργίας, άνοιγμα καλύμματος με το ένα χέρι, κλειδώνει, διατίθεται σε ντεκόρ BL
(Λευκό) και το dl(Μαύρο). Περίβλημα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό PE.
XIBU touchSEATCLEANER 411010155000
dispenser with foam
generator 0.3 kg

411010156700

9008353082446 1 PCS 25.0x12.8x10.7cm white
1 PCS

9008353082453

25.0x12.8x10.7cm black

Μηχανική συσκευή για την απολύμανση και τον καθαρισμό του καθίσματος τουαλέτας με αφρό. Με ρυθμιζόμενη δοσολογία αναλωσίμου, δεν στάζει και έχει ρεζερβουάρ για επιπλέον μέχρι και 100 χρήσεις.
Ένδειξη πληρότητας αναλωσίμου, άνοιγμα καλύμματος με το ένα χέρι, κλειδώνει, διατίθεται σε ντεκόρ
BL(Λευκό) και το dl(Μαύρο). Περίβλημα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό PE.
Η απλά αφαιρούμενη συρρικνωμένη vacummBAG και το εφεδρικό ρεζερβουάρ αποτελούν αεροστεγές
δοχείο για το αντισηπτικό. Η απόδοση του διανομέα και την ποιότητα του περιεχομένου του παραμένουν
ανεπηρέαστα από πιτσιλιές νερού η την μη λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
wcDISINFECT

411070790100

9008353081142 1 PCS 300ml
1 CRT 6PCS

Για αποτελεσματική απαλή απολύμανση και τον καθαρισμό του καθίσματος τουαλέτας από τον χρήστη.
Γρήγορη και αξιόπιστη δράση. Δεν διαβρώνει το υλικό, στεγνώνει γρήγορα και πλήρως, δεν αφήνει κατάλοιπα και ούτε ερεθίζει το δέρμα. Πιστοποιημένο με ÖGHMP και DGHM / VAH
Η απλά αφαιρούμενη συρρικνωμένη vacummBAG και το εφεδρικό ρεζερβουάρ αποτελούν αεροστεγές
δοχείο για το αντισηπτικό. Η απόδοση του διανομέα και την ποιότητα του περιεχομένου του παραμένουν
ανεπηρέαστα από πιτσιλιές νερού η την μη λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

LUNA 2.0 showerMAID 411040055000 9008353056027 1 PCS 23.0x7.80x10.0cm white
1 PCS

411040055300

9008353056034

1 PCS
1 PCS

23.0x7.80x10.0cm steel

well-designed shower gel dispenser, economical due to portioned dispensing, air-tight unit protects against contamination, individual
hotel branding is possible, suitable for shower and sink, fill level indicator through viewing window, theft-proof

LUNA 2.0 showerMAID

411070943600

9008353092193

1 PCS

24 x 215ml

hair&BODY fresh

1 CRT 24 PCS

High-quality shower gel for body and hair wash. With a fresh, energizing fragrance. Leaves the skin with a refreshing and revitalized
feeling.

LUNA 2.0 showerMAID

411070953600

9008353092209

1 PCS

24 x 215ml

handSOAP rose

1 CRT 24 PCS

High-quality liquid hand soap. With a faint scent of rose and magnolia. Well-selected ingredients provide gentle cleansing, leaving
the skin moisturized.
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XIBU touch/senseSEATCLEANER - YOUR BENEFITS

Ποτέ Κενό
Δοχείο ρεζερβουάρ διασφαλίζει επιπλέον
μέχρι 100 χρήσεις ακόμα και αν κενωθεί το
αναλώσιμο vaccumbag.

Οικονομική χρήση σε συνδυασμό με την
μέγιστη απόδοση καθαριότητας
Ρύθμιση ποσότητας αναλωσίμου που θα
χρησιμοποιηθεί με κάθε χρήση

Ευέλικτη εγκατάσταση, αντι-κλεπτική
προστασία
Καπάκι με κλείδωμα και στις δυο πλευρές
για ευέλικτη εγκατάσταση. Το αναλώσιμο
προστατεύεται από κλεψιά .

Εύκολη Αλλαγή μπαταρίας
Η μπαταρίες μπορούν να αλλαχτούν σε δευτερόλεπτα χάριν στην εύκολη πρόσβαση και αφαιρούμενη
θήκη τους.

Προστασία Αναλωσίμου
Το κωδικοποιημένο καπάκι αναλωσίμου εγγυάται το
σωστό και εύκολο γέμισμα της συσκευής.

Λειτουργία αναμονής
Κόκκινη ένδειξη LED υποδεικνύει την κατάσταση
λειτουργίας της συσκευής. Στάθμη πληρότητας
αναλωσίμου στο πλάι της συσκευής touch-

FOAM CLEANING - the revolution for a clean toilet
Foam cleaning η επανάσταση για καθαρή τουαλέτα
•Αποστειρωτικό τουαλέτας
•Έντονο καθάρισμα
•Απολυμαίνει σε βάθος
•Εξατμίζεται γρήγορα
•Εύκολη χρήση στο υλικό
•Οικονομική χρήση κάθε φορά
Το wcDISINFECT είναι ο πρώτος αφρός για καθαρισμό του καθίσματος της τουαλέτας. Το χαρτί δεν απορροφά τον αφρό. Αυτό εγγυάται εξαιρετικά οικονομική κατανάλωση.
Το wcDISINFECT δεν περιέχει αλκοόλ. Ο αφρός καθαρίζει εξαιρετικά καλά και αποστειρώνει χωρίς να
διαβρώνει την επιφάνεια. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αναφέρουν και επιβεβαιώνουν την αντισηπτική
αυτή δράση.
Το wcDISINFECT εγγυάται καθαρές τουαλέτες. Το κάθισμα είναι καθαρό αμέσως χάρις στο Foam
Cleaner. Δερματολογικός έλεγχος επιβεβαιώνει την ανοχή του δέρματος στο προϊόν. Δεν ερεθίζει
Το wcDISINFECT είναι το πιο υγιεινό και οικονομικό προϊόν για να προσφέρετε στους καλεσμένους καθαρές τουαλέτες
Εικόνα 1. Το χαρτί δεν απορροφά τον αφρό. Αυτό εγγυάται εξαιρετικά οικονομική κατανάλωση
Εικόνα 2. Το χωρίς αλκοόλ wcDISINFECT καθαρίζει αποτελεσματικά και την ίδια στιγμή αποστειρώνει
χωρίς να διαβρώνει την επιφάνεια. Το αποτέλεσμα του επιβεβαιώνετε εκθέσεις ανεξάρτητων οίκων .
Εικόνα 3. Η καθαριότητα είναι η πιο σημαντική πτυχή για το κάθισμα της τουαλέτας. Το κάθισμα είναι
καθαρό άμεσα χάρις στο νέο foam cleaner. Δερματολογικός έλεγχος επιβεβαιώνει την συμβατότητα/
ανοχή του δέρματος με το wcDISINFECT.
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Ref. nr.

Bar code

Pack.

Size HxWxD

Color

XIBU sense FRESHAIR
dispenser

411020135000

9008353056010 1 PCS 21.9x13.5x9.2cm white
1 PCS

High - tech scent dispenser. Individually programmable. Fragrance release with timed interval and/or motion sensor.
Refill without propellant. Energy supplied by batteries or power connection. Lockable.

systemBATTERY type D LR20 411120130000
dispenser requires 1 pack

9008353051992 1 PCS 20000 actuations,
1 CRT αλκαλικές
2PCS

XIBU sense FRESHAIR refills
airFRESH Spice

411070410600

9008353051428 1 PCS 300ml
1 PKG

1PCS
8PCS

airFRESH Vayu

411070090600

9008353001393 1 PCS 300ml
1 PKG

1PCS
8PCS

airFRESH Yellow

411070040600

9008353001249 1 PCS 300ml
1 PKG

1PCS
8PCS

airFRESH Green

411070030600

9008353001218 1 PCS 300ml
1 PKG

1PCS
8PCS

airFRESH whiteMUSK

411070820600

9008353086437 1 PCS 300ml
1 PKG

1PCS
8PCS

Page 9

washroomHYGIENE
photo

Description
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Bar code
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Color

XIBU touchMULTIFOLD
Folded paper towel dispenser

411020155000

9008353072096 1 PCS 39.5x33.6x14.8cm white
1 PCS

multifold dispenser. compact dispenser cabinet. for all current sizes and qualities of folded paper towels.
easily adjustable inner part. easy replenishment. economical consumption. filling level visible. lockable

Professional Folded Hand Towels Interfold
4000, recycled,
1x36gsm, 1 ply, Packing: 15X267

1622

5290192000758

Sheets/
Pack:
267

24x21mm

Natural

Professional Folded Hand Towels Interfold
4000, recycled,
1x40gsm, 1 ply, Packing: 15X267

1625

5290192000765

Sheets/
Pack:
267

24x21mm

green

Professional Folded Hand Towels Interfold
3000, pure cellulose,
2x21gsm, 2 ply, Packing: 15X200

1626

Sheets/
Pack:
200

24x21mm

white

XIBU touchTISSUEPAPER
Χαρτοθήκη τουαλέτας

411010065000

9008353051145 1 PCS
1 PCS

32.3x 17.0x17.0cm white

Άσπρο χρώμα που διατίθεται η συλλογή. touchTISSUEPAPER για 2 ρολά τουαλέτας multiROLL. Με
αυτόματη εναλλαγή χρήσης στο δεύτερο ρολό άμα κενωθεί το πρώτο, φρένο ξετυλίγματος, κλείδωμα και
στις 2 πλευρές, διάφανο πλαστικό για έλεγχο πληρότητας αναλωσίμου. Διατίθεται σε 9 φινιρίσματα, κατασκευασμένη από αντιστατικό πλαστικό ABS ανθεκτικό σε κτυπήματα.

LUNA 2.0 paperBOY

411040045000

9008353041306 1 PCS
1 PCS

24.0x14.0x17.0cm white

toilet paper holder for your guest rooms, the usual appealing HAGLEITNER design combined with the
well-known advantages of the multiROLL toiletPAPERs, dispenser never empty, reduced paper consumption, theft-proof, reduced storage volume for toilet paper. Service made easy, A multiROLL replaces
up to four typical rolls of toilet paper. The dispenser can be opened and refilled without a key. Reduced
storage volumes, multiROLL requires less storage space compared to typical rolls of toilet paper thanks to
four time as much paper per roll.
multiROLL toiletPAPER B2 32R

411080150000

9008353051701 1 PCS 102 μέτρα,
1 CRT 32 ρολά στο κουτί

white

Ποιότητα χαρτιού - Micro-embossed, Φύλλα ανά ρολό - 850 φύλλα, Στρώση - Διπλό φύλλο 2X17GSM,
Ανάγλυφο - Color blue clued
multiROLL toiletPAPER W2 42R 411080090000

9008353042372 1 PCS 114 μέτρα,
1 CRT 42 ρολά στο κουτί

white

Ποιότητα χαρτιού - λευκό, Φύλλα ανά ρολό - 950 φύλλα, Στρώση - Διπλό φύλλο 2X16GSM, Ανάγλυφο Spot embossed

XIBU sanitaryBAG

411010135000

9008353081715 1 PCS
1 PCS

10.9x13.7x 6.6cm

white

adies’ sanitary bag dispenser for public toilets, comfortable, simple single-hand operation, optimized single bag withdrawal
sanitaryBAG

411110010000

9008353002222 60 PCS
1 CRT 60 PCS

Sanitary and feminine hygiene disposable bags.
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Description

Ref. nr.

Bar code

Pack.

Size

hagodorPURE
Απολυμαντικό Καθαριστικό
Χώρων Υγιεινής

444010140800

9008353169772

1 PCS
1 PCS

1KG
1 CRT: 6PCS

ph-value: neutral ~ 6 - 7,5 dosage: floor & tiles: 80ml/10 liter sanitary cleaning: pure
Δυνατό αρωματισμένο καθαριστικό υγρό. Σχεδιασμένο για να αφαιρεί όλες τις ακαθαρσίες που συσσωρεύονται στους χώρους υγιεινής(εκτός πέτρα, κιτρινίλα, άλατα ουρητηρίου). Ιδανικό για αποδυτήρια,
σάουνες, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες κ.λ.π Απολυμαίνει και αποτρέπει αποτελεσματικά την δημιουργία κακοσμίας. Αφήνει ευχάριστο άρωμα έλατου. Εισηγούμαστε το W.C LIQUID για αφαίρεση
επίμονων ακαθαρσιών(άλατα, πέτρα, κιτρινίλα). Διαλύστε 50ml HAGODOR με 10λίτρα νερό για
σφουγγάρισμα του πατώματος. Για καθαρισμό χώρων υγιεινής χρησιμοποιείστε το αδιάλυτο με σφουγγάρι ή με ρούχο micro fiber. Ξεπλύνετε με νερό. Χρησιμοποιήστε το αρωματισμένο καθαριστικό με
προσοχή και διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν από την χρησιμοποίηση του.

glassSHINE
Καθαριστικό Τζαμιών

445020070800

9008353173311

1 PCS
1 PCS

1KG
1 CRT: 6PCS

ph-value: alkaline ~ 10,4 dosage: pure
Υγρό καθαριστικό για τα τζάμια. Αφαιρεί λιπαρά και τα λιπαρά ακαθαρσίες με τη δύναμη του αμμωνίου χλωριούχο από τα παράθυρα, καθρέφτες και όλες τις επιφάνειες γυαλιού. Δημιουργεί πλούσιο αφρού που προσκολλάται
στην επιφάνεια του γυαλιού. Το προϊόν είναι επομένως κατάλληλο και για τον καθαρισμό κάθετων γυάλινων επιφανειών. Οικονομικό στη χρήση.

hygienicPLUS
Απολυμαντικό

446010030800

9008353007371

1 PCS
1 PCS

1.3KG
1CRT: 6PCS

ph-value: neutral ~ 6 - 8 pure, residence time: 1 minute
Έτοιμο για χρήση, γρήγορο σε δράση απολυμαντικό σπρέι. Καθαρίζει και απολυμαίνει όλες τι επιφάνειες. Ειδικά
σχεδιασμένο για επιφάνειες που η χρήση τους απαιτεί σωματική επαφή (solariums,saunas,steam bath, τραπέζια
μασάζ, όργανα γυμναστικής). Αφήνει ευχάριστο εξωτικό άρωμα. Ελεγμένο απο την Rohm, που κατέχει ηγετική
θέση στους κατασκευαστές solarium, για χρήση σε ακρυλικό γυαλί. Εγκεκριμένο από τις OGHMP και DGHM.
Συστήνουμε την χρήση του Hygienic 3000 για την απολύμανση μεγάλων επιφανειών. Ψεκάστε το Hygienic Plus
αδιάλυτο στην επιφάνεια που θέλετε να απολυμάνετε και περιμένετε για 1 λεπτό περίπου και σκουπίστε με χαρτί ή
στεγνό ρούχο. Χρησιμοποιήστε το αποστειρωτικό με προσοχή αφού πρώτα διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Προφυλάξεις: Κρατήστε το καθαριστικό μακριά από παιδιά. Κλείνετε καλά το πώμα. Αποθηκεύσετε ασφαλή χώρο και
σε θερμοκρασία δωματίου.

Page 12

sanitaryHYGIENE
photo

Description

Ref. nr.

Bar code

Pack.

Size

perlSHINE
Απολυμαντικό Καθαριστικό
Χώρων Υγιεινής

444010020800

9008353167792

1 PCS
1 PCS

1KG
1 CRT: 6PCS

ph-value: acidly1,5 - 2 dosage: 60ml/10 liter or pure antibacterial: 350ml/10 liter bactericidal: 700ml/10 liter
Καθαριστικό υγρό τουαλέτας για καθημερινή χρήση. Για τουαλέτες, ουρητήρια και μπάνια. Αφαιρεί το πουρί, άλατα, ακαθαρσίες και κατακάθια.
Απολυμαίνει αφήνοντας μοναδική μαργαριταρένια λάμψη. Είναι αποτελεσματικό ενάντια σε μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών(Δείτε ειδικό φυλλάδιο).
Δεν αφήνει σταγόνες στις επιφάνειες, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Αφήνει φρέσκο άρωμα λουλουδιών. Αποτρέπει την δημιουργία μούχλας όταν
χρησιμοποιείται τακτικά. Συστήνουμε το Urophen για αρχικούς καθαρισμούς και για επίμονους λεκέδες (άλατα ουρητηρίων). Χρησιμοποιήστε το W.C
LIQUID με ψεκαστήρα αδιάλυτο και αφήστε το να δράση για λίγη ώρα, καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό. Προφυλάξεις: Κρατήστε το
καθαριστικό μακριά από παιδιά. Κλείνετε καλά το πώμα. Αποθηκεύσετε ασφαλή χώρο και σε ήπια θερμοκρασία.
Biocides characteristics of perlGLANZ (perlSHINE). perlGLANZ is effective against a huge number of micro organisms. In the following a summary
of the organisms examined so far: Bacteria: Bacillus subtilis, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aereus Fungus: Aspergilus niger, Penicillium funculosum, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes,
Candida albicans, Saccharmoyes cerevisiae Algae: Chlorella vulgaris, Nostoc commune, Scenedesmus vacuolatus
If perlGLANZ is used undiluted, or up to a dilatation of 700 ml to 10 l, it works killing against the mentioned organisms (bactericidal).

X Press

444010120800

9008353076063

1 PCS
1 PCS

1.3KG
1 CRT: 6PCS

ph-value: alkaline> 14 dosage: 100ml pure (for organic material) preventive: 20ml
Αυτενεργό υγρό εκκένωσης/ ξεβουλώματος αποχετεύσεων. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά κατάλοιπα και
κατακάθια που δημιουργούνται εξαιτίας πέτρας σαπουνιού, τριχών, λίπους, λαχανικά, φαγητά. Βακτηρίδια και
άσχημες μυρωδιές απομακρύνονται χωρίς πρόκληση ζημιών στις σωλήνες. Χρησιμοποιήστε 100ml στην αποχέτευση
ανάλογα με το βούλωμα και αφήστε το προϊόν να ενεργήσει για 5-30 λεπτά. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για συντήρηση και παρεμπόδιση βουλωμάτων συστήνουμε χρήση 20ml X-Press σε τακτά διαστήματα. Προφυλάξεις: Ακατάλληλο για επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκαλικό και σε αλουμίνιο. Χρησιμοποιείτε το καθαριστικό με προσοχή και πάντοτε διαβάζετε τις οδηγίες χρήσεως. Φυλάξετε σε χώρο με θερμοκρασία δωματίου για διατήρηση της ποιότητας.
Κρατείστε το μακριά από παιδιά.
UROPHEN

444010030800

9008353005896

1 PCS
1 PCS

1.0KG
1 CRT: 6PCS

ph-value: acidly > 14 dosage: pure (take gloves!)
Δυνατό καθαριστικό χώρων υγιεινής με απολυμαντικές ιδιότητες αποτρέπει την δημιουργία κακοσμίας για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Ιδανικό για καθαρισμό συντήρηση των τουαλετών, των ουρητηρίων και των λουτρών. Σχεδιασμένος για να αφαίρεση επίμονες ακαθαρσίες απόβλητα και τα ορυκτά αποθέματα (ασβέστης, ουρικά άλατα, σκουριά).
Απολυμαίνει και εμποδίζει αποτελεσματικά την ανάπτυξη των δυσάρεστων μυρωδιών. Αφήνει μια κλασική, κομψή
floral μυρωδιά. Συστήνουμε το υγρό ή Hagodor WC για τον καθημερινό καθαρισμό συντήρησης. Διαθρωτικό Προκαλεί εγκαύματα. Σε περίπτωση επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθάνεστε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή. (δείξετε την ετικέτα όπου
είναι δυνατό) Εφαρμόστε Urophen αδιάλυτο, περιμένετε να δράσει για μικρό χρονικό διάστημα, καθαρίστε και ξέβγαλε με άφθονο νερό ύδωρ. Μη κατάλληλο για να καθαρίσει βρύσες και άλλα εξαρτήματα ευαίσθητα σε όξινα καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε το με την προσοχή. Διαβάστε τις πληροφορίες ετικετών και προϊόντων πριν την χρήση.
Κρατήστε το δοχείο κλειστό και φυλάξετε σε θερμοκρασία δωματίου.
CLOSOL

444020032200

9008353075127

1 PCS
1 PCS

1.3KG
1 CRT: 6PCS

ph-value: acidly 2 dosage: pure (powder)
Διαβάσετε τις οδηγίες πριν την χρήση. Δυνατό σκόνη για καθαρισμό χώρων υγιεινής. Αφαιρεί αυτόματα με αφρώδη
τρόπο τις πιο άκαμπτες ακαθαρσίες/ κατακάθια/πουρί (πέτρα, κιτρινίλα, άλατα) ειδικά στην λεκάνη τουαλέτας. Αποτρέπει την κακοσμία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απελευθερώνει ευχάριστο άρωμα πεύκου. Απλώστε την σκόνη
Closol απευθείας μέσα στην λεκάνη, αφήστε το να δράσει και τραβήξετε το νερό μέσα στον Νιαγάρα. Δεν χρειάζεται
επιπλέον τρίψιμο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό. Φυλάξετε σε ήπιες θερμοκρασίες δωματίου για διατήρηση της ποιότητας. Μακριά από παιδιά. Για βιομηχανική χρήση μόνο.
blueMARINES

444020043300

9008353107118

1 PCS
1 PCS

1.0KG

+ 300 g/box

dosage: 1 piece/urinal
pressed stones, slowly dissolving, no residues, pleasant, discreet, long-lasting fresh scent reduces the formation of
lime, eliminates bad odours with the help of microorganisms, content: + 300 g/box
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Ref. nr.

Bar code

Pack.

Size

Radikalin Fat solvent
Διαλυτικό Λίπους

421010020800

9008353993902

1 PCS
1 PCS

1KG
1 CRT: 6PCS

ph-value: alkaline ~ 11,4 dosage: 50ml/10l water or pure
Υπερσυμπυκνωμένο καθαριστικό, κατασκευασμένο ειδικά για τις ανάγκες επαγγελματικών /βιομηχανικών κουζινών. Εύκολα
αφαιρεί λίπη και βρωμιές από επιφάνειες, πατώματα, καπνοδόχους ,κ.λ.π. Δεν δημιουργά αφρό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και με ψηλής πιέσεως εξοπλισμό. Διαλύστε 50ml Radikalin με 10λίτρα νερό (=1:200). Χρησιμοποιήστε το Radikalin αδιάλυτο
για ανυποχώρητες ακαθαρσίες. Ξεπλένετε τις καθαρές επιφάνειες πριν από την απολύμανση. Συστήνουμε την χρήση του Niroglanz για s/steel επιφάνειες μετά τον καθαρισμό με το Radikalin. Ελέγξετε την συμβατότητα για χρήση σε αλουμίνιο και
λουστραρισμένες επιφάνειες. Προφυλάξεις Κρατήστε το καθαριστικό μακριά από παιδιά. Κλείνετε καλά το πώμα.
Αποθηκεύσετε ασφαλή χώρο και σε ήπιες θερμοκρασίες.
grillBLITZ
Καθαριστικό σχάρας/φούρνου

421010060800

9008353013785

1 PCS
1 PCS

1KG
1 CRT: 6PCS

ph-value: alkaline> 14 dosage: pure, above 50°C, appeal for 5-10 minutes, swill afterwards

Παχύρρευστο καθαριστικό υγρό. Αφαιρεί επίμονες ακαθαρσίες κατάλοιπα από φούρνους, σκευή τηγανίσματος, ψησταριές,
σχάρες, και ζεστά πιάτα ακόμη και χωρίς τρίψιμο. Ευχάριστο στην χρήση αφού δεν αφήνει επιβλαβής μυρωδιές. Εναλλακτικά
εισηγούμαστε το Belavit Scour Cleaner.
Χρησιμοποιήστε απευθείας αδιάλυτο το Grill Shine σε ελαφρώς ζεσταμένη επιφάνεια(max 50c), απλώστε εξίσου με σφουγγάρι.
Περιμένετε να δράση για 5-10 λεπτά και καθαρίστε τα κατάλοιπα με μεταλλικό σφουγγαράκι η σπάτουλα. Ξεπλύνετε καλά με
νερό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε γαλβανισμένες επιφάνειες, αλουμίνιο και σε επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκαλικό υλικό.
Για χρήση σε λουστραρισμένες μεταλλικές επιφάνειες παρακαλώ ελέγξετε την συμβατότητα.

bellaVIT

421010030800

9008353003021

1 PCS
1 PCS

1.3KG
1CRT: 6PCS

ph-value: neutral 6,5 - 7,5 dosage: pure & economize use
Παχύρρευστη κρέμα γενικού καθαρισμού. Ειδική στο καθάρισμα επίμονων ακαθαρσιών σε σκληρές επιφάνειες. Αφήνει ευχάριστο άρωμα πορτοκαλιού. Δοσολογία: Χρησιμοποιήστε το BellaVIT αδιάλυτο και τρίψετε με σφουγγάρι και ξεπλύνετε με νερό.
Προφυλάξεις: Χρησιμοποιείτε τα καθαριστικό με προσοχή και πάντοτε διαβάζετε τις οδηγίες χρήσεως. Φυλάξετε σε χώρο με
θερμοκρασία δωματίου για διατήρηση της ποιότητας. Κρατείστε το μακριά από παιδιά.
hygienicDES FORTE
Απολυμαντικό Ταχείας Δράσης
Κουζίνας

446010080800

9008353075653

1 PCS
1 PCS

1KG
1CRT: 6PCS

ph-value: neutral ~ 6 - 7,5 dosage: pure, residence time: 1 minute
Απολυμαντικό κουζίνας ταχείας δράσης, σύμφωνα με τους κανόνες το HACCP, βασισμένο σε αλκοόλ.
Χρησιμοποιείτε στην κουζίνα, ακόμα και κατά της εργασίας, σε επιφάνειες και εξοπλισμό που αντέχουν στο αλκοόλ. Δεν χρειάζεται ξέπλυμα ή σκούπισμα μετά από την χρήση. Ουδέτερο P.H.Ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια και αφήστε το να στεγνώσει.
Μην ψεκάσετε σε ζεστές επιφάνειες και σε ανοικτή φωτιά. Προφυλάξεις: Κρατήστε το καθαριστικό μακριά από παιδιά. Κλείνετε
καλά το πώμα. Αποθηκεύσετε ασφαλή χώρο και σε ήπια θερμοκρασία. IRRITANT –ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ R-SETTINGS Εύφλεκτο.
Κίνδυνος βλαβερό στα μάτια. S-SETTINGS: Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Κρατήστε το μακριά από χώρους ανάφλεξης φωτιάς. Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και επιδείξετε την επιγραφή ή την συσκευασία. Μην το εισπνέετε τον ψεκασμό. Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Hygienicdes caps
water soluble caps
to fill 80X 1ltr bottles

446010133300

9008353111719

400g can
80x5g

Peracetic acid (0.5%) pH value: alkaline
Highly effective powder disinfectant concentrate acting across the entire spectrum. Individual dosing units in water-soluble wrapping for practical, dust-free and safe
dosing using the HAGLEITNER systemBOTTLE. The wrapping is water soluble and is 100% free of microplastics. Thanks to the short exposure time and
economical dosage, it is ideal for the daily routine disinfection of surfaces of all kinds. Outstanding performance for disinfection under high organic loads and in the
event of outbreaks, e.g. noroviruses, rotaviruses and Clostdridium difficile. Free of aldehydes and phenols, meaning it is low odor and particularly pleasant to use.
Surface disinfectant with excellent cleaning effect and comprehensive efficacy spectrum. Effective against bacteria, spore-forming bacteria, mycobacteria, yeasts,
fungi and viruses (including blood-borne viruses such as HBV, HCV, HIV as well as influenza viruses). Assessed in accordance with VAH/ÖGHMP/RKI criteria and
registered for listing. Comprehensively tested in line with the latest
EU standards: EN 13697 (bactericidal, levurozidal, fungicidal), EN 13727 (bactericidal), EN 16615 (4-field test), EN 13624 (fungicidal, levurozidal), EN 14348
(mycobactericidal), EN 17126 and EN 13704 (sporocidal), EN 14476 (virucidal). Apply the application solution evenly to the surface to be cleaned and keep it moist
for the duration of the contact time. Rinse with tap water after applying. Special note: Do not place your hands in the container if they are wet!
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Description

Ref. nr.

Bar code

Pack.

1 L Bottle System

445070010000

9008353007197

1 PCS

Foam & Spray Can for 1L bottle

445070060000

Dosing Pump 5/10 L 30 ml

445070040000

9008353007227

1 PCS

Drain Cock 5/10 L

445070070000

9008353007258

1 PCS

Extension for Pump Spray bottle
(for Steamer Cleaner use)

445070120000

9008353007302

1 PCS

Size

1 PCS
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Bar code
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glassSHINE
Καθαριστικό Τζαμιών

445020071100

9008353006862

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value: alkaline ~ 10,4 dosage: pure
Υγρό καθαριστικό για τα τζάμια. Αφαιρεί λιπαρά και τα λιπαρά ακαθαρσίες με τη δύναμη του αμμωνίου χλωριούχο από τα παράθυρα, καθρέφτες και όλες τις επιφάνειες γυαλιού. Δημιουργεί πλούσιο αφρού που προσκολλάται στην επιφάνεια του γυαλιού. Το προϊόν είναι επομένως κατάλληλο και για τον καθαρισμό κάθετων
γυάλινων επιφανειών. Οικονομικό στη χρήση.

liquidSOAP
Υγρό Σαπούνι

412010021100

9008353002451

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value:neutral dosage: pure
Υγρό σαπούνι. Δημιουργεί πλούσιο αφρό για τέλειο καθάρισμα και μαλακά χέρια.
Δεν ξηραίνει το δέρμα με την χρήση του. Με άρωμα εξωτικών φρούτων και βανίλιας. Ιδανικό για
γέμισμα συσκευών σαπουνιού που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Hagleitner.

perlSHINE
Απολυμαντικό Καθαριστικό
Χώρων Υγιεινής

444010021100

9008353005865

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value: acidly1,5 - 2 dosage: 60ml/10 liter or pure antibacterial: 350ml/10 liter bactericidal: 700ml/10 liter
Καθαριστικό υγρό τουαλέτας για καθημερινή χρήση. Για τουαλέτες, ουρητήρια και μπάνια. Αφαιρεί το πουρί, άλατα, ακαθαρσίες και
κατακάθια. Απολυμαίνει αφήνοντας μοναδική μαργαριταρένια λάμψη. Είναι αποτελεσματικό ενάντια σε μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών
(Δείτε ειδικό φυλλάδιο). Δεν αφήνει σταγόνες στις επιφάνειες, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Αφήνει φρέσκο άρωμα λουλουδιών. Αποτρέπει την
δημιουργία μούχλας όταν χρησιμοποιείται τακτικά. Συστήνουμε το Urophen για αρχικούς καθαρισμούς και για επίμονους λεκέδες (άλατα
ουρητηρίων). Χρησιμοποιήστε το W.C LIQUID με ψεκαστήρα αδιάλυτο και αφήστε το να δράση για λίγη ώρα, καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά
με χλιαρό νερό. Προφυλάξεις: Κρατήστε το καθαριστικό μακριά από παιδιά. Κλείνετε καλά το πώμα. Αποθηκεύσετε ασφαλή χώρο και σε
ήπια θερμοκρασία.
Biocides characteristics of perlGLANZ (perlSHINE). perlGLANZ is effective against a huge number of micro organisms. In the following a
summary of the organisms examined so far: Bacteria: Bacillus subtilis, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Proteus
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aereus Fungus: Aspergilus niger, Penicillium funculosum, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Saccharmoyes cerevisiae Algae: Chlorella vulgaris, Nostoc commune, Scenedesmus vacuolatus
If perlGLANZ is used undiluted, or up to a dilatation of 700 ml to 10 l, it works killing against the mentioned organisms (bactericidal).

hagodorPURE
Απολυμαντικό Καθαριστικό
Χώρων Υγιεινής

444010141100

9008353081920

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value: neutral ~ 6 - 7,5 dosage: floor & tiles: 80ml/10 liter sanitary cleaning: pure
Δυνατό αρωματισμένο καθαριστικό υγρό. Σχεδιασμένο για να αφαιρεί όλες τις ακαθαρσίες που συσσωρεύονται στους χώρους υγιεινής(εκτός πέτρα, κιτρινίλα, άλατα ουρητηρίου). Ιδανικό για αποδυτήρια, σάουνες, εσωτερικές και εξωτερικές
πισίνες κ.λ.π Απολυμαίνει και αποτρέπει αποτελεσματικά την δημιουργία κακοσμίας. Αφήνει ευχάριστο άρωμα έλατου.
Εισηγούμαστε το W.C LIQUID για αφαίρεση επίμονων ακαθαρσιών(άλατα, πέτρα, κιτρινίλα). Διαλύστε 50ml HAGODOR
με 10λίτρα νερό για σφουγγάρισμα του πατώματος. Για καθαρισμό χώρων υγιεινής χρησιμοποιείστε το αδιάλυτο με σφουγγάρι ή με ρούχο micro fiber. Ξεπλύνετε με νερό. Χρησιμοποιήστε το αρωματισμένο καθαριστικό με προσοχή και διαβάστε
τις οδηγίες χρήσεως πριν από την χρησιμοποίηση του.

Urinal insert green

444020043300

9008353068471

1 PCS
1 PCS
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orangePOWER

445010031100

9008353006480

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value: neutral 7 - 7,5 dosage: 25-100ml/10 liter

Liquid, concentrated power cleanser. Για καθαρισμό όλων των ειδών αδιάβροχων επιφανειών (πατώματα, πλακάκια παράθυρα). Φιλικό στο περιβάλλον και κατάλληλο για ευαίσθητα πατώματα όπως για παράδειγμα το
αλουμίνιο. Δίνει ένα υπέροχο λαμπερό αποτέλεσμα. Περιέχει φυσικά έλαια πορτοκαλιού που παρέχουν ένα
ευχάριστο φρέσκο άρωμα. Αναμίξτε 25-100 ml Orange power με 10 λίτρα ζεστό νερό και καθαρίστε την επιφάνεια. Επιπρόσθετα για εξαιρετικό αποτέλεσμα προτείνουμε την σφουγγαρίστρα παραθύρων μας. Κρατήστε
το δοχείο κλειστό. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου για καλύτερη ποιότητα. Για βιομηχανική χρήση
μόνον.X – Ερεθιστικό. Ερεθιστικό στα μάτια. Βλαβερό σε υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακράς διαρκείας αρνητικές επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον. Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Χρησιμοποιείτε
προστατευτικά για τα μάτια και το πρόσωπο. Το προϊόν και το περιεχόμενο του πρέπει να απορρίπτονται ως
επικίνδυνα απόβλητα.

softSOAP schmierSEIFE
Καθαριστικό Πατωμάτων

443030031100

9008353004929

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value: alkaline ~ 9 - 10 dosage: 50-100ml/10 liter
Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσεως βασισμένο σε σαπούνι. Περιβαλλοντικό και φιλικό στην χρήση, δημιουργημένο με βάση
φυτικά συστατικά. Για καθαρισμό όλων των ειδών επιφανειών χωρίς επικάλυψη, όπως ξύλινα πατώματα, πλακάκια και
πέτρινα πατώματα. Με συχνή χρήση, το πάτωμα διατηρήτε και προστατεύεται ενάντια στις βρωμιές. Το πάτωμα παίρνει
απαλό λαμπερό φινίρισμα. Αναμίξτε 50-100 ml softSOAP με 10 λίτρα νερό. Αναλόγως απο το είδος του πατώματος σκουπίστε με ημιβρεγμένο ή βρεγμένο φλόκο. Προτείνουμε το Pro-Mop-System για υγρό σκούπισμα αδιάβροχων πατώματων.
Διατηρείτε το δοχείο κλειστό. Για λόγους ποιότητας φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. Για βιομηχανική χρήση μόνον.

Wp3- Wiping Care
Καθαριστικό Δαπέδων

443030011100

9008353004882

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value: alkaline ~ 10 - 10,5 dosage:100-200ml/10 liter
Κατασκευασμένο για να καθαρίζει και να προστατεύει όλα τα πατώματα που πλένονται. Συντηρεί την αντοχή πατωμάτων και
στρωμάτων επικάλυψης. Ιδανικό για πατώματα επικαλυμμένα με TS.Wax. Ιδανικό για γυμναστήρια, νοσοκομεία κ.λ.π. αφού
έχει αντιολισθητικές ιδιότητες. Αφήνει ευχάριστο άρωμα. Διαλύστε 100-200ml W.P 3 σε 10 Λίτρα νερό. Σφουγγαρίστε με
την Hagleitner Profi-Mob system ή με άλλη σφουγγαρίστρα. Προφυλάξεις: Κρατήστε το καθαριστικό μακριά από παιδιά.
Κλείνετε καλά το πώμα. Αποθηκεύσετε ασφαλή χώρο και σε ήπια θερμοκρασία. Αποφύγετε την ψύξη.
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Radikalin Fat solvent
Διαλυτικό Λίπους

421010021100

9008353002970

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value: alkaline ~ 11,4 dosage: 50ml/10l water or pure
Υπερσυμπυκνωμένο καθαριστικό, κατασκευασμένο ειδικά για τις ανάγκες επαγγελματικών /βιομηχανικών
κουζινών. Εύκολα αφαιρεί λίπη και βρωμιές από επιφάνειες, πατώματα, καπνοδόχους ,κ.λ.π. Δεν δημιουργά
αφρό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ψηλής πιέσεως εξοπλισμό. Διαλύστε 50ml Radikalin με 10λίτρα
νερό (=1:200). Χρησιμοποιήστε το Radikalin αδιάλυτο για ανυποχώρητες ακαθαρσίες. Ξεπλένετε τις καθαρές
επιφάνειες πριν από την απολύμανση. Συστήνουμε την χρήση του Niroglanz για s/steel επιφάνειες μετά τον
καθαρισμό με το Radikalin. Ελέγξετε την συμβατότητα για χρήση σε αλουμίνιο και λουστραρισμένες
επιφάνειες. Προφυλάξεις Κρατήστε το καθαριστικό μακριά από παιδιά. Κλείνετε καλά το πώμα. Αποθηκεύσετε
ασφαλή χώρο και σε ήπιες θερμοκρασίες.

FOX
Υγρό Γενικού Καθαρισμού

445010011100

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value: neutral 6,5 - 7,5 dosage: 30-60ml/10 liter
Υγρό γενικού καθαρισμού. Πολύ αποτελεσματικό, διαλύει λίπη και επίμονους λεκέδες. Παράγει πλούσιο αφρό
και είναι ιδανικό για πλύσιμο πιάτων και ποτηριών στο χέρι. Είναι κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών που
πλένονται(Πατώματα, κεραμικά, παράθυρα κ.λ.π) Αφήνει ευχάριστο άρωμα λεμονιού. Συστήνουμε την
χρησιμοποίηση του Fox Antibacterial για ευαίσθητες επιδερμίδες και για αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής
(HACCP). Διαλύστε 30-60ml του Fox σε 10λίτρα χλιαρού νερού για καθαρισμό επιφανειών ή για πλύσιμο
πιάτων. Ξεπλύνετε τα πιάτα με καθαρό νερό.
Προφυλάξεις: Κρατήστε το καθαριστικό μακριά από παιδιά. Κλείνετε καλά το πώμα. Αποθηκεύσετε σε
ασφαλή χώρο και σε ήπιες θερμοκρασίες.

Fox 3 in 1
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων

421010121100

9008353090410

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value:neutral ~ 5 - 7 dosage: 50ml/10l water
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων με ισχυρή δράση για πλύσιμο με τα χέρια και για απορρόφηση οσμών.
Πεδίο χρήσης: Για το πλύσιμο των πιάτων και ποτηριών με τα χέρια και τον καθαρισμό των επιφανειών της
κουζίνας πριν την αποστείρωση. Εμποδίζει τον σχηματισμό δυσάρεστων οσμών σε ολόκληρο των νεροχύτη.
Περιέχει εκχυλίσματα Αλόε Βέρα και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα φιλικό στο δέρμα. Δοσολογία: Διαλύστε 50ml
FOX 3in1 σε 10 λίτρα νερό (=1:200). Ξεπλένετε με νερό αφού πλύνετε τα πιάτα ή την επιφάνεια.

STEAMER
Καθαριστικό Φούρνους
Καπνοδόχους

421010041100

9008353003076

1 PCS 10KG
1 CAN 1PCS

ph-value: alkaline~ 13 - 14 dosage: pure, above 60°C - using with pump-sprayBOTTLE

Υγρό καθαρισμού για φούρνους,καπνοδόχους. Αυτενεργό καθαριστικό για την βρώμια και για υπολείμματα
καμένων φαγητών. Άοσμο, απαλό και ευχάριστο στην χρήση δεν αναπτύσσει καυστικά αέρια. Περιμένετε να
πέσει η θερμοκρασία στις επιφάνειες κάτω από 60 βαθμούς. Δημιουργήστε αφρό με το Steamer Cleaner,
χρησιμοποιώντας την ειδική μπουκάλα της Hagleitner που έχει Αντλία Αφρού και χρησιμοποιείστε το
αδιάλυτο. Περιμένετε έως ότου ο αφρός να διαλύσει τις ακαθαρσίες. Καθαρίστε με ατμό η ξεπλύνετε με νερό.
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