
Kyselý koncentrát s obsahem kyseliny p- toluensulfonové a dalších pøísad.

NEBEZPEÈÍ
H314 Zpùsobuje tìžké poleptání kùže a poškození oèí.
H290 Mùže být korozivní pro kovy.

P260 Nevdechujte páry / aerosoly. P280 Používejte ochranné
rukavice / ochranný odìv / ochranné brýle / oblièejový štít. P406
Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitøní
vrstvou. P303+P361+P353 PØI STYKU S KÙŽÍ (nebo s vlasy): 
Veškeré kontaminované èásti odìvu okamžitì svléknìte. Opláchnìte 
kùži vodou / osprchujte. P305+P351+P338 PØI ZASAŽENÍ OÈÍ: Nìkolik 
minut opatrnì vyplachujte vodou. Vyjmìte kontaktní èoèky, jsou-li nasazeny 
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokraèujte ve vyplachování.  
P301+P330+P331 PØI POŽITÍ: Vypláchnìte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

POZOR! Nepoužívejte spoleènì s jinými výrobky. Mùže uvolòovat nebezpeèné plyny (chlór). 
Pøed použitím si pøeètìte pøiložený návod k použití. (v textu na obalu) 
Pøípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu !

Výrobce : 
NeraAgro spol. s r.o., Ul. Práce 657, Neratovice 277 11, ÈR
IÈ: 261 33 733, Tel.: 315 663 181, e-mail: info@neraagro.cz

pøípravek pro èištìní a dezinfekci zaøízení
v prvovýrobì mléka a v potravináøském

prùmyslu. Používá se v kombinaci s 
DESPONEM A  podle návodu.

NERA

Vzhled a složení: Despon K je nažloutle až hnìdì zabarvený roztok obsahující rozptýlené pevné èástice, obsahuje    
10% kyseliny p-toluensulfonové, 27% kyseliny fosforeèné a pøísad tj. 1% tenzidu-etoxylovaného terciárního amínu a 
0,15% silikonového odpìòovaèe, voda.
Pùsobení pøípravku: Despon K zaruèuje vysokou aktivitou kyselých pøísad a tenzidù rychlé a dokonalé èištìní zøízení, 
zejména od mléèného kamene a anorganických usazenin. Smáèivý úèinek pøípravku umožòuje pøístup pøípravku k 
mastným a obtížnì vodou rozpustným usazeninám. Velmi rychle pùsobí i pøi silném zneèištìní. Despon K má i èásteèný 
dezinfekèní úèinek. 
Rozsah použití: Despon je tekutý èistící a dezinfekèní prostøedek skládající se ze dvou složek:
Desponu A - alkalický koncentrát s obsahem aktivního chloru urèený po zøedìní vodou ke kombinovanému èištìní a 
desinfekci trubkových a konvových zaøízení strojního dojení a chladících nádrží systému PACO. Je snadno 
oplachovatelný a nepìnivý. 
Desponu K - kyselý koncentrát  urèený po zøedìní vodou k èistìní a odstraòování mléèného kamene a organických 
povlakù v zaøízení strojního dojení a chladicích nádrží systému PACO. Je rovnìž snadno oplachovatelný a nepìnivý.

Mimimální doba použitelnosti (Záruèní doba): 6 mìsícù od data výroby  v pùvodních neporušených obalech  

PN 66 - 037             Datum výroby a èíslo výrobní šarže :

NÁVOD POUŽITÍ
POSTUP PØI ÈIŠTÌNÍ A DEZINFEKCI STROJNÍHO DOJENÍ:
- pøi ranním dojení     

- po veèerním dojení

POSTUP PØI ÈIŠTÌNÍ A DEZINFEKCI CHLADÍCÍ NÁDRŽE SYSTÉMU
PACO:
Èištìní se provádí po 6 dní Desponem A a 7.den Desponem K. Do zásobní 
nádrže se dávkuje pøípravek Despon A tak, aby koncentrace osáhla 0,5% a v 
pøípadì Desponu K 0,25 % a zapne se  systém automatického èištìní.

UPOZORNÌNÍ:
Velký význam má doporuèené pravidelné støídání alkalické složky Desponu 
A a kyselé složky Desponu K podle návodu k použití. Dosáhne se tak 
dokonalého èistícího úèinku, tedy odstranìní živné pùdy a zdroje bakterií a 
vedle toho støídání dezinfekce kyselé a alkalické eliminuje možnost vzniku 
rezistencí. Pøi vìtším zneèištìní bílkovinného pùvodu je tøeba zaøízení 
nejdøíve mechanicky oèistit.
Pro proplachy a øedìní je nutno používat pitnou vodu vyhovující bakteriální 
èistoty.
Dodržovat pravidelné støídání kyselé a alkalické složky podle pøedpisu .
Je zakázáno míchat Despon A s Desponem K  a s jinými pøípravky.
Pøed použitím protøepat, napø. nìkolikanásobným otoèením nebo zakýváním 
obalu, pøípadnì vìtší balení zamíchat tyèí. 
Po vypuštìní roztoku  se celý systém vypláchne dostateèným množstvím 
studené vody tak, aby kvalita vody odpovídala vodì pøed aplikací Desponu A. 
Toto lze jednoduše zkontrolovat pomocí univerzálního papírku pH. Zbarvení 
tohoto papírku v koneèné proplachovací vodì musí být stejné jako ve 
studené èisté vodì.
Filtraèní materiál (pokud není jednorázový), prát pøed použitím v èerstvém 
0,5 - 1% roztoku Desponu A a dùkladnì nìkolikrát vymáchat v pitné vodì 
aspoò do neutrálního zbarvení univerzálního papírku pH.
KOROZNÍ VLASTNOSTI
Despon K za pøedpokladu dodržení pøedepsaného aplikaèního postupu 
pùsobí velmi šetrnì na materiál a nepùsobí korozívnì na zaøízení ze skla, 
nerezové oceli, hliníku, gumy a umìlých hmot, jsou-li zachovány pøedpisy o 
použití.
BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ
Despon K je v koncentrovaném stavu silná žíravina kyselé povahy. Je proto 
nutné pøi manipulaci s koncentrátem a pøípravì roztoku používat mimo 
ochranného odìvu rukavice, gumové boty a pogumovanou zástìru. Oblièej 
je nutno chránit oblièejovým štítem .  Pøi práci a po jejím skonèení je, až do 
dùkladného omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a kouøit. 
Pracovištì, kde bude manipulováno s koncentrátem i roztokem musí být 
vybaveno zaøízením k rychlému výplachu oèí a oplachu pokožky vodou. K 
asanaci ochranných pomùcek postaèí oplach dostateèným množstvím vody. 
Prázdné obaly z PE  je možno po dokonalém vyprázdnìní a výplachu 
recyklovat. nebo je  lze likvidovat  na schválené spalovnì. 
Jímky, do nichž jsou použité èistící dezinfekèní roztoky a proplachové vody 
pouštìny, nesmí být volnì pøístupné a musí být oznaèeny, že obsahují 
zøedìné žíraviny. Jímky musí být zaruèenì tìsné a bezodtokové.
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- vypuštìní zbytku mléka
- proplach vlažnou vodou max. 40°C 10 minut
- napuštìní 0,5% roztoku Desponu A,
  teplého 40-60°C a cirkulace 10-20 minut
- vypuštìní roztoku
- proplach studenou vodou 10 minut
  a vypuštìní vody

- postup se opakuje s tím, že místo roztoku
  Desponu A se použije 0,25% roztok Desponu K 
  pøi 45-55°C.

Umístìní použitých roztokù a proplachových vod v terénu je po pøedchozí 
kontrole pH možné pouze po dohodì s pøíslušným orgánem hygienické 
služby. Použitá smìs roztokù a proplachových vod obsahuje fosfor a 
draslík a je proto možné použít je  pøi vhodném pH (vyšším jak 7) jako 
doplòková tekutá hnojiva napø. pro zavlažování kompostù nebo pøed orbou. 
Pøípadné zbytky nepoužitého Desponu K budou likvidovány formou 
navrácení výrobci za vykalkulovanou cenu. Skladování pøed navrácením 
musí být za stejných podmínek jako pùvodní Despon K. 
Despon K je nehoølavý. 

PRVNÍ POMOC:
Projevují-li se zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení oèí, 
pøetrvávají-li dýchací potíže nebo nevolnost apod.), nebo v pøípadì 
pochybností, vyhledejte lékaøe a poskytnìte mu informace ze štítku

 Pøi nadýchání
- okamžitì pøerušte expozici, dopravte postiženého na èerstvý vzduch
- podle situace lze doporuèit: výplach ústní dutiny, pøípadnì nosu vodou
- pøevléknout v pøípadì, že je látkou zasažen odìv
- zajistìte postiženého proti prochladnutí
- zajistìte lékaøské ošetøení 
 Pøi styku s kùží 
- ihned svleète potøísnìné šatstvo
- poškozená místa oplachujte proudem vody po dobu 10 minut
- poranìné (poleptané) èásti pokožky pøekryjte sterilním obvazem
- postiženého pøikryjte aby neprochladl 
- zajistìte lékaøské ošetøení 
 Pøi zasažení oèí 
- ihned vyplachujte oèi proudem tekoucí vody, rozevøete oèní víèka prsty 
(tøeba i násilím)
- výplach provádìjte nejménì 10 minut
- zajistìte lékaøské ošetøení. 
- k vyšetøení musí být odeslán každý, i když se jednalo o malé zasažení.
 Pøi  požití
- nevyvolávejte zvracení !!!
- dejte napít co nejstudenìjší (ledovou) vodu
- ihned zajistìte lékaøské ošetøení

Ošetøující lékaø mùže další léèbu konzultovat s Toxikologickým informaè-
ním støediskem v Praze na adrese: Klinika nemocí z povolání, TIS, Na 
Bojišti 1, 128 08  Praha 2, tel.nepøetržitì 224 91 92 93 nebo 224 915 402

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Pro pøepravu Desponu K platí pøedpisy veøejného dopravce vèetnì ADR a 
RID. 
Despon K se skladuje oddìlenì od potravin a krmiv v pùvodních dokonale 
uzavøených obalech . Musí být chránìn pøed pøímým vlivem povìtrnosti a 
pøímým sluneèním svitem .
Pøípadný zákal není na závadu jakosti.
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