תרכיז מתחלב

לקטילת חרקים זוחלים ומעופפים
מכיל 200 :גרם סיפרמטרין )פירטרואיד( בליטר )(20%
חומר בלתי פעיל עיקרי  -ממיס פחמימני אורגני
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

למדבירים בלבד

רעל

מס‘ או“ם2903 :

לקטילת תיקנים וחרקים זוחלים :רסס את התמיסה על הריצפה ,לאורך קירות ,מתחת
לכיורים ,בתוך ביובים ובכל מקום מסתור אחר של החרקים 5 .ליטר תרסיס מספיקים
לכיסוי  100מ"ר שטח מטופל.
לקטילת פרעושים :רצוי לשאוב אבק משטיחים ,ספות ,כורסאות וכו' טרם הטיפול .יש
לרסס את שקית האבק ולהשליכה .הכן תמיסה של  0.2%ח"פ ) 10סמ"ק תכשיר ל1-
ליטר מים( וכסה היטב בתרסיס במקומות מרבץ של בעלי החיים ,שטיחים ,ריפודים וכל
מקום בו נמצאים הפרעושים .טפל בחיות המחמד עם תכשיר וטרינרי בכדי למנוע נגיעות
מחודשת .אין לרסס ישירות על חיות הבית .יש להרחיק את בעה"ח למשך  12שעות
מהשטח המרוסס .חזור על הטיפול מדי שבוע עד חיסול הנגיעות לפי בדיקה.
המזיק

מינון ח"פ

כמות תכשיר
ל 10-ליטר מים
 50סמ"ק אפשר להוסיף סוכר כפתיון
רעיל לזבובים.
 50-100סמ"ק הריכוז הגבוה בנגיעות קשה
של המזיק
הערות

POISON
קבוצת סיכון3 ,6 :
זבובים ,יתושים וחרקים
דליק
מעופפים
קבוצת אריזהIII :
תיקנים ,נמלים ,פרעושים וחרקים 0.1%-0.2%
אזהרות לאדם :מזיק בשאיפה ובבליעה ,עלול לגרום נזק לריאות בבליעה.
אמצעי בטיחות :בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי ,הכולל בגדי עבודה זוחלים אחרים
*
ארוכים ,נעליים גבוהות סגורות ,כפפות )תקן  (EN374/3משקפי מגן ))תקן  (EN166ומסכת כניסה מחדש :ניתן להכנס כעבור שש שעות לאזור המרוסס.
חצי פנים ) (EN-140עם מסנן משולב מסוג  * .ABEK-2/P3אין לרסס ישירות על בעלי איו למכור תכשיר זה למי שאינו בעל היתר רעלים או היתר הדברה בתוקף מאת המשרד
חיים ,מזון ,כלים ומשטחים להכנת מזון * .כסה מזון ,ציוד מזון וכלי אוכל לפני הריסוס * .להגנת הסביבה .השימוש והיישום של התכשיר מותרים לבעלי היתר הדברת חרקים
יש לפנות או לכסות אקוריומים ולנתק משאבה לפני הריסוס * .המנע ממגע התכשיר עם בלבד.
הפנים ,העיניים והעור .במקרה של מגע ,שטוף היטב עם מים נקיים במשך  15דקות * .המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התוית עלול לסכן
המנע מלשאוף את ענן התרסיס * .אין לאכול או לעשן בזמן הריסוס * .אין לרסס בסמוך את בריאות הציבור המשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.
לאש דולקת או למקורות אש * .רחץ ידיך וחלקי גוף חשופים ,לאחר הריסוס וכבס את בגדי אחסון :יש לאחסן את התכשיר במקום נעול ,המיועד לחומרי הדברה ולמנוע גישה של
העבודה בנפרד מהכביסה הכללית * .במקרה של חשד להרעלה יש לפנות באופן מיידי ילדים ושל אנשים אחרים ,שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
לרופא עם תוית התכשיר * .מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות  .04-8541900טיפול באריזות ריקות:
סיכונים לסביבה :רעיל לדגים ולבעלי חיים מימיים אחרים .עלול לגרום השפעות
שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את
שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית ,רעיל לדבורים .דליק.
התשטיף אל מיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

0.1%

הוראות שימוש:

לפני השימוש בדוק את השפעת התרסיס על המשטח המרוסס.
לקטילת זחלי יתושים :הכן תמיסה של  0.1-0.2%חומר פעיל ) 5-10סמ"ק תכשיר ל 1-ליטר
מים( ורסס בכמות של כ 1-ליטר תרסיס ל 25-מ"ר שטח מים .מתאים לטיפול במים שעומקם
הממוצע  0.5מטר .יש להגדיל או להקטין את המינון באופן תואם לעומק המים .השתמש
בציוד ריסוס מקובל .מלא שליש דלי או מיכל אחר במים ,הוסף את הכמות הדרושה של
סיפרין לתברואה .הכנס למרסס תוך ערבוב והוסף מים נקיים עד לנפח הסופי .יש לדאוג
מראש למניעת צמחיה ,דפנות תלולים ללא מפרצונים וזרימה שוטפת .במידה ונותרה
צמחיה צפופה ,יש להחדיר את התרסיס במנות מוגברות ובלחץ חזק ,בנפח תרסיס המבטיח
כיסוי מושלם .אין להשתמש באותה קבוצת רעלים לקטילת זחלים ובוגרים.

מס' אצוות ייצור
מכיל 1 :ליטר

תאריך התפוגה של התכשיר

ת.ד 4002 .פתח-תקוה 4959404
טל ,03-9221551 .פקס03-9221550 .
w w w . r i m i . c o . i l

תאריך עדכון התוית1/16 :

הערות
כמות תכשיר לדונם
המזיק
המינון הגבוה מתאים לדגירה
 200 - 400סמ"ק
זחלי יתושים במקווי מים
צפופה
מזוהמים בלבד.
לקטילת חרקים מעופפים :רסס את התמיסה על החלונות ,קירות ,רצפות המבנים ובכל
המקומות בהם חונים החרקים המעופפים .ליטר אחד תרסיס מספיק לטיפול על שטח של
 20מ"ר.

תעודת רישום של המשרד להגנת הסביבה מס'  332בתוקף עד 2021

