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Čistiaci a dezinfekčný 
gél na ruky

OBLASTI POUŽITIA
Mapesept Gel je hydroalkoholický gél s dezinfekčnými 
vlastnosťami. Dôkladne čistí a dezinfikuje ruky 
a pokožku. Po použití zostáva pokožka mäkká, 
dezinfikovaná a príjemne vonia. Vďaka svojmu 
špeciálnemu zloženiu, Mapesept Gel rýchlo a efektívne 
vyčistí a odstráni akýkoľvek typ potenciálne škodlivej 
látky, prítomnej na pokožke. 

Mapesept Gel nevyžaduje vodu ani oplachovanie a 
poskytuje praktické riešenie vždy, keď je potrebné  
dôkladne a rýchlo vyčistiť ruky: doma a mimo domova, 
počas aktivít na stavenisku, v pracovnom prostredí atď. 
V zhode s nariadeniami Ministerstva zdravotníctva. 
Výrobok obsahuje viac ako 65% alkoholu, glycerín  
ako zmäkčovadlo a aróma citróna. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Mapesept Gel je čistiaci a dezinfekčný gél, ktorého 
funkčnou zložkou je viac ako 65% etylalkoholu a 
peroxid vodíka (v súlade s usmerneniami WHO). Alkohol 
je rozpúšťadlo, ktorého mechanizmus účinku je založený 
na denaturácii a koagulácii proteínov patogénnych 
mikroorganizmov. 
Mapesept Gel vďaka svojim zvláčňujúcim a výživným 
vlastnostiam umožňuje dezinfikuje pokožku rúk a 
nespôsobuje je praskanie. 
Mapesept Gel obsahuje alkohol. Po použití sa čistiaci 
prípravok neoplachuje.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
• Pred použitím si prečítajte štítok.

• Výrobok môže vytvárať horľavé výpary.

• Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa alebo iných 

   zdrojov vznietenia.

• Počas používania nefajčite.

• Zabráňte kontaktu s oxidujúcimi látkami.

• V prípade požiaru použite penový hasiaci prístroj. 

• Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste.

• Výrobok nerozptyľujte do životného prostredia.

• V prípade kontaktu s očami, odstráňte všetky 
kontaktné šošovky, dôkladne opláchnite pár minút.

• Neaplikujte na poškodenú pokožku alebo sliznicu  
a neprehĺtajte.

• Uchovávajte mimo dosahu detí.

SPÔSOB  POUŽITIA 
Na dlaň nanášajte potrebné množstvo gélu, ktorý 
dostatočné pokryje celý povrch dlaní. Votrite do rúk a 
prstov minimálne 30-40 sekúnd. Ruky je potrebné vytrieť 
do sucha. Prípravok sa neoplachuje vodou. Rýchlo sa 
vyparuje. Pri vysychaní nezanecháva na pokožke žiadne 
zvyšky a nelepí sa.

BALENIE
Mapesept Gel sa dodáva v krabici s obsahom 6 kusov 
1000 ml fľašiek so skrutkovým uzáverom a 6 praktických 
dávkovačov.   



SKLADOVANIE
Mapesept Gel je možné skladovať po dobu 
24 mesiacov v originálnom balení. Skladujte 
na chladnom a vetranom mieste. 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA 
PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE 
Pokyny pre bezpečné použitie výrobku nájdete 
v najnovšej verzii karty bezpečnostných 
údajov, ktorá je k dispozícii na našej webovej 
stránke www.mapei.sk.

PRODUKT NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

UPOZORNENIE
Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú 
našim najlepším skúsenostiam, sú považované 
za typické a informatívne a musia byť 
podporené bezchybným spracovaním 
materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným 
spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na 
predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma 
celú zodpovednosť za prípadné následky 
vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku. 

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu 
technického listu dostupného na našej 
webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE
Obsah Technického listu je možné 
kopírovať do iných, súvisiacich 
dokumentácii s tým, že výsledný 
dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani 
nenahrádza Technický list platný v čase 
aplikácie výrobku MAPEI. 
Aktuálne technické listy sú k dispozícii  
na www.mapei.com. 
V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK 
ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE 
V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH  
Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI 
NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Zloženie:
hydroalkoholický roztok s obsahom zvláčňujúcich  
a výživných látok, vyvinutý v súlade zloženia  
odporučeného WHO  

Konzistencia: gél

Farba: transparentná

pH: 7,5

Hustota (g/cm³): 0,89

Príslušné odkazy na produkt
sú k dispozícii na vyžiadanie

alebo na www.mapei.sk
a www.mapei.com
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SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE
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