
מכיל: פיפרוניל (FIPRONIL) 0.01%ׁׂ, חומר מר (ביטרקס) 0.001%, חומרי משיכה ומים - השלמה עד 100%.
.FIPRONIL טופ ג‘ל“ הינו פיתיון מושך במיוחד וקוטל נמלים וטרמיטים המכיל”

”טופ ג‘ל“ מיועד להדברת נמלים וטרמיטים. ”טופ ג‘ל“ יעיל להדברת מינים שונים של נמלים. ניתן להשתמש בג‘ל בשטחי 
מגורים, אזורים מסחריים, אזורי תעשיה וכד‘.

הוראות השימוש: יש להניח את הפיתיון במקומות בהם אין גישה לילדים ולחיות מחמד. בתום השימוש יש לסגור את 
המזרק/שפורפרת ולהחזירו לקופסת הקרטון.

מקומות סגורים: הנח פתיון באזורים בהם נראים הנמלים כמו: מאחורי מקררים, תנורים, סביב צינורות מים, ארונות, מדיחי 
כלים או מכשירים אחרים, בסדקים ובחריצים בקירות, רצפות או תקרות. יש לחזור על הטיפול לפי הצורך. באזור הנגוע, יש 
ליישם 5-10 טיפות בקוטר 3-6 מ“מ (0.25-0.50 גר‘) בהתאם לנגיעות. אין ליישם את התכשיר במקומות פתוחים או חשופים, 
במקומות בהם מכינים מזון, במקומות מאובקים, לחים או שמנוניים או במקומות בהם הג‘ל עלול להיות מורחק במהלך 

עבודות נקיון שגרתיות.
הערה: אין לטפל בפתיון במקום בו בוצעה פעולת הדברה בו זמנית מאחר והריסוס על הפתיון גורם לדחייה של הנמלים 

מאכילת הפתיון. אל תטפל בפיתיון במקום בו יש שטיפה רבה.
מקומות פתוחים: הנח מנות קטנות של פתיון (בגודל 3-6 מ“מ קוטר או רצועות תכשיר), במקומות המצאות של נמלים  
צינורות  אויר,  יחידות מזוג  ליד סדקים, חריצים בסביבה של  וכד‘. הנח פתיון  כגון מרפסות, חצרות  חיצוניים  במשטחים 
חשופים, חלונות, משקופי דלתות ומפתנים, גדרות עצים, על משטחי עץ, בטון, אספלט, פלסטיק וכו‘. יש לחדש את הפתיון 

בהתאם לצורך. בשטחים פתוחים הפתיון מתייבש במהירות גבוהה ויש לחזור על הטיפול בתדירות גבוהה יותר.
אזהרות לאדם: מזיק בבליעה. גורם לגרוי בעיניים.

2 מ“מ מתעלות הבוץ או חלקי העץ הנגוע, יש לזהות  1 עד  גילוי נגיעות טרמיטים יש לגרד מקטע של  טרמיטים: בעת 
פעילות טרמיטים וליישם 1 עד 2 טיפות בקוטר 1 עד 3 מ“מ (0.25-0.15 גר‘) בתוך מעברי הטרמיטים.

סיכונים לסביבה: רעיל ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית. רעיל לדבורים.
אמצעי בטיחות: הרחק מהישג ידם של ילדים. שמור במקום קריר. אין לאכול, לשתות ולעשן בזמן השימוש בחומר. מנע 
מגע של התכשיר עם העור, או העיניים. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד במים לפחות 15 דקות ופנה מיד ליעוץ רפואי. 
הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים. במקרה של מגע עם העור, שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לרוקן למערכת ניקוז. 
בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את התווית/האריזה. במקרה של בליעה אין לגרום להקאה: 

פנה מיד לייעוץ רפואי, והצג אריזה זאת או את התווית.
מרכז מידע להרעלות בבית חולים רמב“ם 04-8541900.

טיפול באריזות ריקות: בתום השימוש יש לנקב את האריזה, להכניס לשקית ניילון ולהשליך לאשפה.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה, למנוע גישה לילדים 

ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
הרחק את התכשיר מהישג ידם של ילדים.

המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התוית עלול לסכן את בריאות הציבור המשתמש 
ואת איכות הסביבה ומהוה עבירה על החוק.

מס‘ רישום של המשרד להגנת
הסביבה 520

תוקף הרישום יפוג ב-2017

מכיל: מזרק / שפורפרת של 30 גר‘

מס‘ אצווה:

תאריך תפוגה:

משווק בלעדי:משווק בלעדי:

N.R. :מיוצר ע“י

N.R. :מיוצר ע“י

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.
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