דרקר  10.2הינו תכשיר מרוכז בתוארית מיקרוקפסולרית על בסיס מים ,ללא ריח לוואי אשר
מכיל טטרמטרין ,פירטראויד הפועל באופן מיידי ,וסיפרמטרין אחראי לפעילות שאריתית המחוזקת
בגלל התהליך מיקרו-אנקפסולציה .המיקרוקפסולות גורמות שחרור איטי ומבוקר של חומר הפעיל
סיפרמטרין .התכשיר פעיל מול תיקנים ,נמלים וחרקים זוחלים אחרים וכמו כן פעיל לקטילת
זבובים ,יתושים וחרקים מעופפים אחרים.

הוראות שימוש:

בתוך הבית :להדברת חרקים זוחלים :ריסוס נקודתי בנקודות מסתור אופייניות :מתחת לכיורים
ומקררים ,מאחורי ארונות ,בפינות ,בסדקים וחריצים ועל גבי מרצפות לאורך הפנלים .להדברת
נמלים ,רסס את שיירות הנמלים ואת פתחים דרכם הן חודרות לבית.
מחוץ לבית :להדברת חרקים זוחלים :מומלץ להפוך את פתחי הביוב ולרסס על משטחים יבשים
באזורי מערכת הביוב ובכל מקום אחר המשמש כמסתור לחרקים .להדברת נמלים :מומלץ איתור
הקן וריסוס בתוכו .מומלץ כפעולת מונעת לבצע ריסוס מסביב למבנים על קירות המבנה בגובה
מטר אחד ובאותו זמן לרסס פס של מטר עובי על הקרקע מסביב.
להדברת חרקים מעופפים :אין לרסס באוויר :יש לרסס את התרחיף על קירות ,אדני חלונות,
רצפת האזור המטופל ובכל מקום אשר החרקים עומדים.

יסעור

در���  ������ ���� ������ �� 10.2ا������ت ا������ ��� أ��س ا���ء�� ،ون را��� ������ ����ي ���
���� ����ز �� ���ل ���
�������� �������� ،ا��ي ���� ���� ��ري ،و��������� ا����ول �� ���
ِ
ا������ت ا�������� .دي ا������ت ا������ إ�� ����� ���ء و��ا�� ����دة ا������ ��������� .ا�������
���ل أ��م ا���ا��� ،ا���� وا����ات ا��ا��� ا���ى و���ل ً
أ��� �� إ��دة ا����ب ،ا����ض وا����ات
ا�����ة ا���ى.

דרקר 10.2

������ت ا������ل :دا�� ا������� :دة ا����ات ا��ا��� :ا��ش ا������ �� ���ط ا����ء ����ة��� :
ا������ وا������ت ،وراء ا���ا�� �� ،ا��وا�� ،ا����ق وا�����ت و��� ا����ط ��� ا���اد ا��������� .دة
ا�������� �� ،ش ��� ��ا�� ا���� و��� ا�����ت ا��� ���� ����.
��رج ا������� :دة ا����ات ا��ا������� ���� ���� :ت ا����ري وا��ش ��� ا������ت ا����� ��
����� ���م ا����ري و�� �� ���ن آ�� �����م ����ن ا����ء ا����ات��� .دة ا���������� ���� :ر
��� ��� ا���� وا��ش �� دا��� ������ .و����� ���� ����ش ��ل ا������ و��� ��ران ا����� ���
ار���ع ��� وا�� و�� ��� ا���� رش �� ��� ار���ع ��� �� ا�رض ����.
ّ
ا��ش �� ا���اء ��� :رش ا�����ل ��� ا���ران���� ،ت ا������� ،أر���
���دة ا����ات ا�����ة���� :
ا������ ا������� و�� �� ���ن ��� ���� ا����ات.

در��� 10.2

������ ���ّ � ������ ا������ت ا������ ���دة
ا����ات ا��ا��� وا�����ة

מינון :בריסוס על משטחים שאינם סופגים  5 - 10מ"ל/ליטר מים .בריסוס על משטחים סופגים
 10 - 20מ"ל/ליטר מים .להדברת תיקנים וחרקים מעופפים  10 - 30מ"ל/ליטר מים

���� 20 - 10
���� �� ��� /�� 10 - 5ء .ا��ش ��� ا������ت
ا����� :ا��ش ��� ا������ت ���
ّ
ّ
���� ��� /ء��� .دة ا���ا��� وا����ات ا�����ة �� ��� /�� 30 - 10ء

זמן כניסה לאחר היישום :שעה אחת.
מכיל :סיפרמטרין )פירטרואיד(  ,(w/w) 10.0%טטרמטרין )פירטראיד(  ,(w/w) 2.0%פיפרוניל,
בוטוקסיד )סינרגיסט( (w/w) 10.0%
אזהרות לאדם :רעיל בבליעה ,גורם לגירוי בעור ובעיניים .גורם לגירוי מערכת הנשימה.

و�� ا����ل ��� ا������ ���� :وا��ة.

����ي ��������) ��������� :و���( �����) �������� ,(w/w) 10.0%و���( �������� ,(w/w) 2.0%
�������� )��������( (w/w) 10.0%

סיכונים סביבתיים :רעיל מאוד לסביבה .תכשיר רעיל ליצורים החיים במים .עלול לגרום
להשפעות ארוכות טווח לסביבה ימית .אין לזהם בריכות דגים ומאגרי מים המיועדים לשתיה.
רעיל לדבורים .הימנע מריסוס ליד כוורת.

���� ���� ا����م04 - 8541900 :
������ت ا������ ������ �� :ا���دة �� ������ ا����� ��� �� ���ن ���� و��� �����ات ا����ات،
وا��� و��ل ا����ل وا����ص ا����� ��� ا������� ������ل ا�������.

הוראות בטיחות :הרחק מהישג ידם של ילדים .אסור לאכול ,לשתות או לעשן בזמן השימוש
בחומר .הרחק ממזון ,ממשקאות וממזון לבעלי חים .אין לרסס על בעלי חים ,מזון ,מזון לבעלי
חים ,מספוא ,כלי אוכל ומשטחים להכנת מזון .השתמש בביגוד מגן מתאים )בגד בעל שרוולים
ארוכים( בכפפות מגן )מיגוני( מתאימות.אין לרוקן במערכות ניקוז .מנע מגע בעור ובעיניים.
במקרה של מגע בעיניים ,שטוף מיד במים לפחות  15דקות .פנה לייעוץ רפואי .לאחר מגע בעור,
שטוף בהרבה מים וסבון .בגמר הריסוס החלף בגדך והתרחץ היטב במים וסבון .יש לכבס את
בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הרגילה .בעת תאונה או אם אתה חש ברע ,פנה מיד לייעוץ
רפואי והצג את תווית האריזה.
טלפון למרכז ההרעלות04 - 8541900 :

������ ا����ات ا���ر�� :ا��� ا����ة ���ًا�� 3 ،ات ��� ا��� أو �� ���ز ���� ���� ��ء .ا���
��ء ا���� إ�� ��و�� ���ز ا��ش .ا��� وا��� ا����ة ا������� و���� ���� �� ��� ا������ت.
�� ا������� ،ر�� ا����ج�� .ر�� ا������ ا�������� :ن �� ��ر�� ا����ج
ر�� ا������ �� وزارة ����� ا����� ������ ����� .569 :ا������ �� 2016
���� ��� ��ا ا������� ��� ��� ���ز�� ����� ���م أو ����� ّ
رش ا�����ات ��ري ا�����ل
�� وزارة ����� ا������������ ����ٌُ .ل و����� ا������� ����ب ر�� رش ا�����ات ���.

אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או היתר הדברה בתוקף מאת המשרד
להגנת הסביבה .השימוש והיישום של התכשיר מותרים לבעלי היתר הדברה בלבד.
שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות המופיעות על התווית-מהווה עבירה על החוק.
המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן
את בריאות הציבור ,המשתמש ואת איכות הסביבה.
הוראות אחסון :שמור את החומר באריזתו המקורית בלבד במקום נעול המיועד לחומרי
הדברה ,ומנע גישה של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ
מים .שטוף את התשטיף אל מיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח
האשפה .מספר מנה ,תאריך ייצור.
תאריך אחרון לשיווק :שנתיים מתאריך הייצור
מס' רישום של התכשיר במשרד להגנת הסביבה .569 :תוקף הרישום יפוג ב2016 -
יצרןVEBI ISTITUTO BIOCHIMICO – BORGORICCO (PD) - ITALY :
אר.פי.סי.בע"מ  -מושב נס הרים  -ת.ד 128 .מיקוד 9988500

תכשיר מרוכז בתוארית מיקרוקפסולרית
להדברת חרקים זוחלים ומעופפים
Concentrated Microencapsulated Insecticide for
Crawling and Flying Insects
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���� ا�����ل ��ا ا������� ���� ���ف ��������ت ا��� ���� ���
ا������ت ������ ������ن�� .رت وزارة ����� ا����� أن ا�����ل ��ا
ا������� ���� ���ف �������ت ا����� ����� أن ���ض ���
ا�����ر ،ا������م و��دة ا����� �����.
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