
Alkalický koncentrát s obsahem aktivního chlóru 
min. 3% hmot. (30g/l) ve formì chlornanu sodného a pøísad, 
upravujících užitné vlastnosti pøípravku.

NEBEZPEÈÍ
H314 Zpùsobuje tìžké poleptání kùže a poškození oèí. H335 Mùže
zpùsobit tìžké podráždìní dýchacích cest. H400 Vysoce toxický 
pro vodní organismy. Uvolòuje toxický plyn pøi styku s kyselinami.

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.  P273 Zabraòte uvolnìní do životního prostøedí. 
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný odìv / ochranné brýle / 
oblièejový štít. P301+P330+P331 PØI POŽITÍ: Vypláchnìte ústa. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PØI STYKU S KÙŽÍ 
(nebo vlasy): Veškeré kontaminované èásti odìvu okamžitì svléknìte. 
Opláchnìte kùži vodou / osprchujte. P304+P340 PØI VDECHNUTÍ: 
Pøeneste postiženého na èerstvý vzduch a ponechte jej v klidu 
v poloze usnadòující dýchání.

POZOR! Nepoužívejte spoleènì s jinými výrobky. Mùže uvolòovat 
nebezpeèné plyny (chlór). Pøípravek obsahuje do 5% hydroxidu 
sodného. 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 K  podle návodu.

NERA

Vzhled a složení: Despon A  je nažloutle až hnìdì zabarvený roztok obsahující rozptýlené pevné  èástice. Obsahuje 
vodu, chlornan sodný 32%, hydroxid sodný 5%, hexametafosfát 4,5% a draselné vodní sklo 19,5%.
Pùsobení pøípravku: Despon  A má silný dezinfekèní úèinek založený na pùsobení aktivního chlóru, dokonale rozpouští 
a uvolòuje organické usazeniny a povlaky (napø. tuky, bílkoviny apod.) 
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  
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