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החומר הבלתי פעיל-מים.

תרכיז רחיף
לקטילת פרעושים ,תיקנים ,נמלים ,טרמיטים וחרקים זוחלים אחרים.
הוראות שימוש:
המזיק
תיקנים ,נמלים ,פשפשים ,טרמיטים
וחרקים זוחלים אחרים
פרעושים

אחוז ח“פ

כמות תכשיר
ל 10-ליטר מים

מינון ליחידת
שטח

0.096

 96סמ“ק

0.096

 96סמ“ק

ליטר תרסיס
ל-כ  25מ“ר
ליטר תרסיס
ל-כ  10מ“ר

מכיל 1 :ליטר
תאריך תפוגה של התכשיר
מס' אצוות ייצור
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יש לפנות או לכסות אקווריומים לפני הריסוס.
להדברת תיקנים ,נמלים וחרקים זוחלים :הכן תמיסה בריכוז  0.096%ח"פ ורסס את התמיסה על הרצפה ,לאורך קירות ,מתחת לכיורים ,בתוך ביובים ובכל מקום
מסתור אחר של החרקים .אזהרה :חל איסור על ריסוס על גבי מנועים ואביזרי חשמל )גם לאחר ניתוק הזרם( והדברה עליהם ומסביבם תעשה אך ורק ע"י איבוק
או פיתיונות.
להדברת פרעושים :שאב אבק משטיחים ,ספות ,כורסאות ,וכו' טרם הטיפול .יש לרסס את שקית השואב ולהשליכה .הכן תמיסה של  0.096ח"פ ) 9.6סמ"ק
תכשיר ל 1-ליטר מים( וכסה היטב בכמות של כ 100 -ליטר תרסיס לדונם שטח מטופל ,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 .עפ"י הנגיעות ,יש לחזור על הטיפול.
להדברת טרמיטים :הכן תמיסה בריכוז של  0.096 %ח"פ )  100סמ"ק תכשיר בתוך  10ליטר מים( והספג אותה במקומות הבאים :טיפול לפני הבניה :יש להספיג
את הקרקע בכמות של  3-4ליטר תמיסה ל 1 -מ"ר ,לכסות בניילון עד ליציקת רצפת הבית .טיפול לאחר יציקת בטון :מסביב ליסודות ובהקף החיצוני יש לקדוח
בעומק של  30ס"מ ובמרחקים של  30ס"מ ולהזריק לתוכה את תמיסת התכשיר בכמות של  4ליטר תמיסה למטר רץ .עם תום הטיפול יש לסגור את החורים.
טיפול לאחר סיום הבניה :א( בתוך הבית :טפל לאורך קירות היסוד וקירות פנימיים ,קדח במרחקים של  30ס"מ והזרק לתוכם את התמיסה בכמות של  5-3ליטר
תרסיס למטר רץ .עם תום הפעלה אטום את החורים ,כמו כן יש להחדיר את התמיסה לחללים ולחריצים לאורך משקופים ,חלונות ,קירות וחלקי עץ שונים.
ב( מחוץ לבית :טפל מחוץ למבנה ע"י קידוח חורים בקרקע צמוד למבנה במרחקים של  30ס"מ ובעומק  30ס"מ והזרק לתוכם את התמיסה כמות של  5ליטר
תרסיס למטר רץ.
הערה :ניתן להיכנס לאזור המטופל אחרי שעה ,בתנאי שהמקום היה מאוורר והחומר התייבש.
לפני השימוש בדוק את השפעת התרסיס על המשטח המרוסס .במידה ומופיעים כתמים ו/או פגמים במשטח ,הימנע מריסוס.
אזהרות לאדם :רעיל בבליעה ובמגע עם העור .מסוכן בנשימה .עלול לגרום לגירויים בעור ובעיניים.
סיכונים לסביבה :רעיל לדבורים לדגים ולבעלי חיים מיימים  ,עלול לגרום נזק ארוך טווח בסביבה מיימית .אין לרסס ליד מקווי מים.
אמצעי בטיחות :לבש כפפות עשויות  ,P.V.Cבגדי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה לפי תקן  EN136מסנן לפי תקן  * .1437אין לרסס ישירות על בעלי חיים
,מזון ,כלים ומשטחים להכנת מזון * .כסה מזון ,ציוד מזון וכלי אוכל ,לפני הרסוס * .המנע ממגע התכשיר עם הפנים ,העיניים והעור .במקרה של מגע ,שטוף
היטב עם מים נקיים במשך  15דקות * המנע מלשאוף את ענן התרסיס * .אין לאכול או לעשן בזמן הריסוס * .אין לרסס בסמוך לאש דולקת או למקורות
אש .רחץ ידיך וחלקי גוף חשופים לאחר הריסוס .כבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.
עזרה*ראשונה .1 :במקרה של חשד להרעלה יש לפנות באופן מיידי לרופא עם תווית התכשיר .2 .מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות 048541900
אחסון :יש לאחסן את התכשיר במקום נעול ,המיועד לחומרי הדברה ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה
השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת .
אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או היתר הדברה בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה .השימוש והיישום של התכשיר מותרים לבעלי היתר
הדברת חרקים בלבד.
מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה  534תוקף עד .2021
המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התוית עלול לסכן את בריאות הציבור המשתמש ואת איכות הסביבה ומהוה עבירה על החוק.

