
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Mapesept Gel egy alkohol bázisú mosó- és 
kéztisztító gél speciális formulával, amely gyorsan 
tisztítja a kezeket. A gél használata után a bőr puha 
marad, kellemes illatú és tiszta. Speciális formulájának 
köszönhetően a Mapesept Gel képes megtisztítani, 
gyorsan és hatékonyan eltávolítani a bőrön található 
minden típusú potenciálisan káros anyagot.

A Mapesept Gel nem igényel vizet vagy öblítést, és 
praktikus megoldás amikor a kéz gyors tisztítására 
van szükség: mind otthon és az otthonon kívül, az 
építési helyszínen, munkavégzés közben, stb. az 
Olasz Egészségügyi Minisztérium iránymutatásának 
megfelelően. A termék több, mint 65% alkoholt, 
bőrpuhító glicerint és citrom illatot tartalmaz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Mapesept Gel egy mosó- és kéztisztító gél, amely 
több, mint 65% etilalkoholt tartalmaz funkcionális 
összetevőként, valamint hidrogén-peroxidot (a WHO  
ajánlásának megfelelően). Az alkohol olyan oldószer, 
amelynek kiváló és gyors tisztító hatása a kórokozó 
mikroorganizmus fehérjék denaturációján és 
koagulációján alapul. 
Tápláló és puhító tulajdonságainak köszönhetően 
a Mapesept Gel tisztítja a kéz bőrét és megelőzi a 
kirepedezését.
Mivel a Mapesept Gel alkoholt tartalmaz, használata 
után nincs szükség leöblítésre.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
•  Olvassa el a címkét használat előtt.

•  A termék gyúlékony gőzöket bocsáthat ki.

•  Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt 
lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

•  Ne dohányozzon a termék használata közben.

•  Tartsa távol éghető anyagoktól.

•  Tűz esetén használjon habbal oltó tűzoltókészüléket.

•  A terméket hűvös és jól szellőző helyen tárolja.

•  Kerülje a környezetbe kerülését.

•  Szembe kerülése esetén távolítsa el a 
kontaktlencséket, ha vannak, és óvatosan öblítse ki 
vízzel néhány percig.

•  Ne alkalmazza sérült bőrön vagy nyálkahártyán,  
és ne nyelje le.

•  Tartsa gyermekektől távol.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Öntsön egy kis mennyiségű gélt a tenyerébe, hogy 
befedje a kéz teljes felületét, és lehetővé tegye a 
tenyér, a kézfej és az ujjak dörzsölését legalább 30-40 
másodpercig. Dörzsölje, amíg teljesen megszárad. 
Nincs szükség víz használatára. A termék gyorsan 
elpárolog. Nyom nélkül megszárad a bőrön és nem  
válik ragadóssá.

Mosó- és kéztisztító  
gél
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KISZERELÉS
A Mapesept Gel 6 db 1000 ml-es, csavaros 
kupakos műanyag palackot és 6 db praktikus 
csőrt tartalmazó kartondobozban kapható.

TÁROLÁS
A Mapesept Gel 24 hónapig tárolható 
eredeti, bontatlan csomagolásban.
Hűvös és jól szellőző helyen tárolja.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A termékünk biztonságos használatára 
vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági 
Adatlapban találhatók, amely elérhető a  
www.mapei.hu weboldalon. 

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben szereplő műszaki 
adatok és javaslatok legjobb tudásunkon 
és tapasztalatainkon alapulnak. Azonban 
az abban leírtakat kérem tekintse csak 
információnak, amit a termék használatakor 
ellenőrizni kell. Amennyiben használni kívánja 
a terméket előzetesen győződjön meg, 
hogy alkalmas-e a kívánt alkalmazáshoz. A 
nem megfelelő alkalmazás esetén az ebből 
eredő esetleges következményekért  teljes 
mértékben a felhasználó a felelős.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki 
adatlapjának aktuális verzióját, ami 
beszerezhető weboldalunkról:  
www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT
A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható 
és hozzáadható egyéb projektdokumentu-
mokhoz, de az így létrehozott dokumentum 
nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a 
hatályos TDS követelményeit a MAPEI  
termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető 
a www.mapei.hu honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, 
AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL 
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY 
MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.
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Gel MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Összetétel: bőrtápláló és bőrpuhító szerek hidro-alkoholos oldata  
a WHO ajánlása alapján kifejlesztve

Állag: gél

Szín: átlátszó

pH: 7,5

Sűrűség (g/cm³): 0,89 
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A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 

rendelkezésre állnak, illetve 
a www.mapei.hu weboldalon 

hozzáférhetők.
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