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Elastyczna masa żelowa do czyszczenia
Dane producenta: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
 

Nr partii: 201807 

Punkt dostarczania sprzętu: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
 

Zaprojektowano w Polsce 
Wyprodukowano w Chinach 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
 

Elastyczna masa żelowa do czyszczenia jest przeznaczona do czyszczenia 

powierzchni o nietypowych kształtach – klawiatur komputerów, laptopów, 

telefonów, smartfonów, kalkulatorów, oraz innych, przy których standardowe 

czyszczenie może nie zdać egzaminu.  

 
Aby skutecznie użyć elastycznej masy żelowej do czyszczenia należy otworzyć 

opakowanie i delikatnie ją wyjąć. Żel ma bardzo płynną konsystencję, dlatego aby 

doprowadzić go do konsystencji roboczej należy go ugniatać lub rolować w rękach 

przez około 20 sekund. Następnie należy rozprowadzić delikatnie żel na małej 

powierzchni i docisnąć lekko, tak aby pokrył on powierzchnie czyszczone. 

Natychmiast należy delikatnie i powoli go rolować lub odciągać od czyszczonej 

powierzchni – tarcie i wcieranie jest zabronione! Drobne zanieczyszczenia, okruszki 

i kurz powinny zostać wchłonięte przez masę żelową.  
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Po użyciu należy bezzwłocznie umieścić żel w opakowaniu i dokładnie zasunąć 

strunowe zabezpieczenie. Pozostawienie żelu poza szczelnym opakowaniem może 

skutkować jego wyschnięciem lub rozpłynięciem się i zanieczyszczeniem 

powierzchni, które trudno będzie doczyścić.  

 

Nie należy czyścić powierzchni szorstkich i tekstylnych, gdyż na sztywnych włóknach 

mogą pozostać fragmenty żelu. Elastyczną masę żelową należy przechowywać w 

szczelnym opakowaniu w suchym i zaciemnionym miejscu w temperaturze pomiędzy 

15-25°C. 

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów wynikające z 

niewłaściwego korzystania z elastycznej masy żelowej. Nie wolno nią machać, kręcić 

nad głową czy bawić się całością jak jojo. Zabrania się połykać i rzucać masą żelową.  

Produktu nie można myć. Gdy produkt nie zbiera już kurzu i wykazuje objawy zużycia 

należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Unikaj bardzo wysokich 

temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności produktu.  

 

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych 

nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do zaleceń. 

 

Symbol INNE oznacza tworzywa sztuczne inne niż PET, HDPE, PVC, 
LDPE, PP i PS. 
 

 

Opakowanie produktu i produkt możesz poddać recyklingowi zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 
 

Opakowanie zawiera: 
 Elastyczna masa żelowa do czyszczenia 
 Instrukcja obsługi 

 


