
DEZI KS
Kyselý tekutý prostředek k odstraňování usazenin v mléčném potrubí dojicích zařízení  

a chladících nádrží používaných v zemědělství a potravinářství.

Prostředek je určen pouze pro profesionální použití.                     

 Nebezpečí

První pomoc: Při zasažení očí: Ihned vymývat min. 15 minut široce 
otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. 
Zajistit lékařskou pomoc. Neprovádět neutralizaci Při styku s kůže: 
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt 
vodou po dobu 15 minut a ošetřit reparačním krémem. Při vdech-
nutí: Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého 
vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze vč. chůze). 
Při požití: Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca ½ l vody. 
Nevyvolávat zvracení, zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
Zneškodnění přípravku a obalu: Nepoužitý přípravek: Odpad  
21 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky. Nevyčištěné 
obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky ne-
bezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
Ochrana životního prostředí: Zabránit úniku do kanalizace a do po-
vrchových a spodních vod.  Při vniknutí do kanalizace nebo vodního 
toku informovat příslušné orgány. Zásah muže být proveden pouze 
kvalifikovaným personálem. Odstranit co nejrychleji nevhodné látky.
Skladování: Skladujte v původních obalech v suchých a čistých 
skladech odděleně od potravin a krmiv, při teplotě  0 až +20 °C. 
Je nutné jej chránit před slunečním světlem a uchovávat v temnu.
Doba skladovatelnosti: 12 měsíců.

Výrobce: Elagro s.r.o., 592 11 Velká Losenice 8
 tel./fax: +420 566 666 243 / +420 566 666 243,  
 e-mail: elagro@centrum.cz

Spotřebujte do:

Číslo šarže:

Návod k použití:
Před aplikací přípravku se potrubní systém propláchne vlažnou 
pitnou vodou. Poté se po dobu 10 až 20 minut nechá v systému 
cirkulovat připravený roztok (0,5 kg DEZI KS  na 100 kg pitné 
vody) při udržování teploty roztoku v rozmezí 45–60 °C. Pak se 
roztok vypustí a potrubí se proplachuje studenou pitnou vodou při-
bližně 20 minut, dokud hodnota pH výstupní vody není shodná 
s vodou vstupní (neutrální reakce poplachové vody). Kyselý pří-
pravek DEZI KS je vhodné střídat podle hygienických programů  
s alkalickým přípravkem DEZI A.

Seznam látek: kyselina sírová: ≤ 15%, kyselina fosforečná ≤ 25%, 

H-věty: H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, 
H290 může být korozivní pro kovy.
P-věty: P280 používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochran- 
né brýle/obličejový štít, P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vyplách-
něte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení, P303+P361+P353 PŘI 
STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části 
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte, 
P304+P340 PŘI VDECHOVÁNÍ: přeneste osobu na čerstvý vzduch 
a ponechte jej v poloze usnadňující dýchání, P305+P351+P338 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 okamžitě volejte lékaře, 
P501 odstraňte obsah/obal v souladu s místními/oblastními/mezi-
národními předpisy.
Přímé a nepřímé účinky: v ředěném stavu nejsou známy nepřízni-
vé účinky pro zdraví člověka a pro životní prostředí. V koncentrova-
ném stavu je přípravek žíravý (způsobuje poleptání). Při styku s ně-
kterými kovy (např. hliník, zinek měď), dochází k uvolňování vodíku, 
který je ve směsi se vzduchem výbušný.

Hmotnost:
 15 kg          50 kg      220 kg
 


