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ALCOMAN - Gel     Made in Germany 

 
Dezinfekčný gélový preparát  
určený k priamej aplikácii na čistenie a dekontamináciu rúk  
 

- Certifikované VAH ( Spolok pre používanú hygienu Nemecko) 
- Účinné voči nezapúzdreným vírusom ( Norovírusy, ako aj MRSA) 
- Bez farbív 
- Pôsobí baktericídne, fungicídne a účinne ničí všetky zapúzdrené vírusy ( vrátane 

HBV, HIV) 
- Veľmi dobrá znášanlivosť na pokožke- aj pri častej aplikácii 
- Odskúšaný a posúdený podľa smerníc DIN EN 1500 o hygienickej dezinfekcii rúk  

 
 

                                                  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obj.č. Balenie Krabica obsahuje Europaleta 

00965 150ml Fľaša 24x150 ml 140 krabíc 

00966 500 ml Fľaša 18x500 ml 60 krabíc 

00967 1 L Fľaša 10x1 L 48 krabíc 
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Zloženie: 
Isopropylalkohol, Voda, Akryláty/ C 10 -30Alkyl Akrylát Crosspolymer, AMinomethyl 
Propanol, Butylen Glykol, Laneth- 75, Limonene, Parfém.  
 
Typ výrobku/ Oblasti  použitia: 
ALCOMAL GEL je dobre pokožkou znášateľný gélový preparát určený na priamu spotrebu 
k čisteniu a dekontamináciu rúk. Produkt je určený pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje veľký 
dôraz na hygienu rúk akými sú kliniky, ambulancie, ošetrovateľské zariadenia ako aj 
v priemysle a laboratóriách. Ideálne pre každodenné mobilné použitie v teréne v situáciách, 
v ktorých nie je dostupná tečúca voda, na zabezpečenie požadovaného hygienického očistenia 
rúk. 
 
Použitie: 
V malom množstve (cca.3 ml.) nezriedeného produktu aplikovať na plochu rúk. Následne 
ruky o seba trieť tak, aby sa docielilo čistenie a dekontaminácia. Dbať na správne použitie 
(oblasti medzi prstami a záhybmi kože). Docielenie správneho použitia je až kým sú ruky 
trením suché v každom prípade po aplikácii necháme produkt ešte 30 sekúnd pôsobiť. 
Dodržiavať správne kroky aplikácie, ako pri dezinfekcii rúk.  
 
Použitie podľa DIN EN: 
Hygienické čistenie rúk : min. 3 ml/ 30 sekúnd 
 
Chemicko fyzikálne údaje: 
Farba:                              čistý priehľadný gél 
Hustota ( pri 20°C) :       cca.0,88 g / cm3 
Ph hodnota ( pri 20°C): cca. 7,5 
Horľavosť:                       cca. 21,5°C 
 
Ďalšie údaje: 
ALCOMAL GEL je alkoholový a hor ľavý. Bod horľavosti podľa DIN 5 I 755: 21,5°C 
Držať mimo ohňa. Držať mimo dosah detí. 
Nepoužívať v oblasti slizníc. 
 
Upozornenie: 
Odporúčania k našim výrobkom sa zakladajú na odborných skúškach a sú v zmysle najlepších 
vedomostí. Ďalšie odporúčania, napr. zohladňovanie na znášanlivosť materiálov je možné 
realizovať len samostatne. Naše odporúčania neoslobodzujú našich zákazníkov od ich 
vlastného skúšania použitia nášho prípravku na ich vlastníctve, na zamýšľanom spôsobe 
a účelu použitia. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť. 

 
 


