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Дезінфекційний засіб GEL PRO А+ Kompozit® 
 

У специфікації представлені типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних випробувань і практичного досвіду. Якість продукту пов-
ністю відповідає вимогам ТУ У 20.2-13768271-005:2020. Виробник має право без попереднього сповіщення вносити зміни в продукцію для її вдоскона-
лення. Будь-яка зміна складу готового продукту, використання його не за призначенням або не у відповідності з цією інструкцією з застосування може 
сильно змінити його властивості. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначати самостійно. 
Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі і непрямі збитки. З виходом 
нового видання дана інформація втрачає силу. 
 

Тел/факс: (044) 531-42-47. Поштова адреса: а/с – 152, м. Київ, Україна, 04073. 
www.kompozit.ua 

Тип Спеціальний гель-антисептик для швидкої дезінфекції і захисту шкіри 
рук, а також різноманітних поверхонь від широкого спектру патогенних 
мікроорганізмів. Пом‘якшує та зволожує шкіру. 
 

Призначення Для швидкого знищення і профілактики поширення вірусів (зокрема, 
грипу, гепатиту B і C, ВІЛ, ентеровірусів, герпесу, вірусу папіломи та 
ін.), грампозитивних та грамнегативних бактерій (включаючи сальмо-
нел, стафілококів і збудників туберкульозу), грибкових інфекцій. 
 
Застосовується для обробки шкіри рук, а також різноманітних повер-
хонь (крім тих, що контактують з харчовими продуктами, фармацевти-
чною, косметичною сировиною), предметів (крім медичних інструмен-
тів) та зовнішніх поверхонь обладнання, приміщень у закладах та ус-
тановах охороні здоров’я, лабораторій різних підпорядкувань, аптеч-
них закладів, підприємств харчопереробної промисловості, закладів 
ресторанного господарства і торгівлі, об’єктів комунального призна-
чення, підприємств фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, пар-
фюмерно-косметичної промисловості, спортивно-оздоровчі заклади, 
заклади сфери відпочинку та розваг, заклади соціального захисту, вій-
ськові частини, заклади зв’язку та банківські установи, навчально—ви-
ховні та учбові закладі, дитячі дошкільні заклади, транспорт (залізнич-
ний, повітряний, метрополітен, річковий). 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Зовнішній вигляд  
 

Прозорий безколірний гель з характерним лимонно-спиртовим запахом, допуска-
ється жовтуватий відтінок та незначна каламуть. 
 

Спосіб нанесення 
 

Дозована подача (мінімум 3 натискання) чи будь-який інший зручний спосіб. 
 

Густина, кг/л 
 

0,85 (ДСТУ 7261). 
 

Вміст етилового спирту не менше 75 % за об’ємом 
 

Зберігання 
 

Зберігати в герметичній фірмовій тарі за температури від -40 до +30 °С, у недоступ-
ному для дітей місці. Оберігати від дії прямих сонячних променів і нагрівальних при-
ладів, не користуватись біля джерел відкритого вогню. 
Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення. 
 

Тара 
 

1 л; 10 л. 

ИНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Застосування Засіб наносять на оброблювану поверхню й рівномірно розподіляють. При необхід-

ності через 1 хв. можна протерти чистою серветкою. При обробці рук наносять не 
менше 3 мл (3 натискання дозатора) на долоні, приділяючи особливу увагу ділянкам 
під нігтями, і розтирають до повного висихання (не менше 30 с). Не змивати. 
ПЕРЕВІРЕНО МОЗ УКРАЇНИ. 
 

БЕЗПЕКА 
 

НЕБЕЗПЕЧНО! Легкозаймиста речовина. Тільки для зовнішнього за-
стосування! Не допускати потрапляння в очі, відкриті рани та пошко-
джені ділянки шкіри! Не використовувати при підвищеній чутливості 
до компонентів засобу. Дітям до 6 років користуватись під наглядом 
дорослих. 

 
ОХОРОНА 
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття. 
 

 

http://www.kompozit.ua/

