
 

 QUICK – PHOSפוס    –קוויק 

 ( פוספין לאיוד בשקיותPOWDERאבקה )

 57%מכיל: אלומיניום פוספיד 

 המוצר המטופל
 

גרעינים או  גרעינים או תוצרי
חומר גלם לתעשיות מזון 

  ולהאבסה
------------------------------- 

     טבק
---------------------------------              

  חללים

 פעולות הכנה
 

 סילו, שקים
 מארזים, ערמות

 
---------------------- 

 שקים, מארזים, ערמות
--------------------------- 

 סילו, מחסנים

 מינון
 מ"ק(  10-)שקיות ל

 
5 – 1 

 
---------------------- 

1 
------------------------ 

1 

 משך האיוד
 )ימים(

 
5 – 10 

 
-------------- 

5 – 10 
-------------- 

5 - 10 

 הערות
 

א. ככל שאטום יותר כך 
  המינון נמוך יותר.

 
ב. ככל שהטמפרטורה  
גבוהה יותר כך, זמן  

 החשיפה קצר יותר.

 מזיקי, מזון מזיקימיועד להדברת  פוס –קוויק 

 , מזיקי עץ, מזיקי ריהוט, מזיקי בד ומזיקי עור.ספרים
ם, זחלים, ביצי –התכשיר קוטל את כל דרגות החיים 

 .גלמים ובוגרים
לאחסון מזון חללים ביהיה  פוס-קוויק-השימוש ב

בחדרים אטומים או על ידי יצירת , ריקים או מלאים
 בועות אטומות. 

 

אסור לשימוש בכל מבנה ובחצרו של כל מבנה 
בו עשויים לשהות בני אדם או בעלי חיים כגון 
בתי מגורים, בתי ספר, גני ילדים, בתי אבות 

 .י חולים וכד'בת

 
 קרא את התווית לפני שימוש בתכשיר! אזהרה:

 
פוס משחררות -יקושקיות קו אזהרות לאדם:

גז רעיל מאוד לאדם ולחי בעת היחשפות 
יש להשתמש בהן תוך  ללחות ולמים.התכשיר 

  שמירה קפדנית על הוראות השימוש והבטיחות.
 

עלול לגרום למוות בבליעה או בחשיפה 
לגירוי במגע עם העור, למערכת  לגרום עלול נשימתית.

 .עינייםלהנשימה ו
 

אל תשתמש ואל . לקחהת. עלול להתכשיר דליק

 חום או ללהבה גלויה.מים, תאחסן סמוך למקור 
 

ים לרבות יח-התכשיר רעיל מאוד לבעלי סיכונים לסביבה:
 דגים ויצורים מימיים אחרים.

 
 הוראות שימוש:

 פעולות לביצוע לפני האיוד: .א
לא שימוש בחללים קטנים מ  ישוב נפח החלל המאויד.ח .1

 מ"ק.  3
אטימה של כל הפתחים בחלל המיועד לאיוד למעט פתח  .2

 לכניסה ויציאה.
התקנת צינוריות המאפשרות התחברות לבדיקת רמת  .3

 הפוספין בחלל המאויד במהלך האיוד.
סימון ושילוט כל הפתחים והאזור המיועד לאיוד תוך  .4

סימן ום הביצוע ויום הסיום, פירוט שם התכשיר, י
טלפונים של מדביר ושל מרכז למידע "רעיל", –אזהרה 

  בנושאי הרעלות.
מיד לפני התחלת פעולה יערוך המדביר חיפוש קפדני  .5

לשילוט מתאים במקום הפעולה וסביבתו וידאג 
ם המוחזקים בידי אדם יחי-אדם ובעלי-להרחקת בניו

 מכל מקום שהגז עלול לחדור אליו.
  

 ביצוע האיוד: ב.
 מסכת פנים מלאה –לבישת ציוד מגן מתאים  . 1

 ABEK3P3עם מסנן מסוג  EN-136לפי תקן 
או מערכת נשימה  ,EN-14387לפי תקן 

 . פתוחה )מנ"פ(
בעת השימוש בתכשיר ובעת סילוק השאריות     

 יש ללבוש כפפות מבד בלבד.
המאויד,  השקיות בשטחפיזור אחיד של . 2

 .בהולהערות מצורפת הבהתאם לטבלה 
ש לבדוק את רמת הפוספין באמצעות גלאי י. 3

אין להימצא בשטח המאויד כשרמת  פוספין.
  .ppm 0.3 הפוספין עולה על

 ריכוזים בות חובת זהירחלה בשימוש בפוספין   .4
 חשש להתלקחות! יש גבוהים ובלחות גבוהה.       

 

שעות  48 – 72לאחר  האיוד מקוםלהגיע ליש ג. 
 לבצע:ו

המאויד ולוודא . התחברות לצינוריות בדופן החלל 1
הפוספין בחלל מספקת לצורך  שרמת

 הדברת המזיקים.
 פוספין לסביבהגז בדיקה שאין דליפת    .2

 . המאוידמסביב לשטח 
 

 פעולות לביצוע בתום האיוד: ד.
יש להבטיח שבסביבת המקום לא יימצא אדם או . 1

ולים להיפגע בעל חיים מוחזק בידי אדם העל
  בשעת הוצאת הגז ממקום הפעולה.

מגן הציוד שימוש ביש להסיר את האטימות תוך . 2
 .שפורט לעילאישי ה
ח את כל הדלתות, החלונות שבמקום ופתיש ל .3

אמצעי האוורור שבו, עד את יש להפעיל הפעולה, 
עלם ממקום הפעולה ומאמצעי יתנדף וישהגז 
ומגירות של  דלתות יש לפתוחכמו כן  .האוורור

 . שבמקום הפעולה הרהיטים הסגורים
פוספין היש לאסוף את כל שאריות שקיות . 4

  ולפעול לסילוקן בהתאם להנחיות בהמשך תווית זו.
. על המדביר לאשר כניסה לחלל המאויד רק 5

ן, לאחר שנוכח לדעת בעזרת גלאי לניטור פוספי
 .ppm 0.3 - משריכוז הגז במקום נמוך 

  :בבועותומתחת יריעות יוד . לביצוע אה
באיוד מתחת יריעות פלסטיק יש להשתמש 

מקרון לפחות, יש  40ביריעות פוליאתילן בעובי של 
להצמיד את היריעות למשטח ישר באמצעות 

יש להשתמש שקיות חול דק. באיוד בבועות 
מתאימות הניתנות לאיטום בבועות 

(FUMIGATION BUBBLE).  יש להכניס את
. בתום לתוך הבועה המוצרים המיועדים לאיוד

ולוודא שהיא אטומה. הבועה ההכנות יש לסגור את 
שעות לאחר סגירת הבועה יש למדוד את ריכוז  24

הפוספין באמצעות גלאי פוספין ולהוסיף גז, במידת 
שארית הצורך. בתום האיוד יש להוציא את 

שקיות , לנטרל את הפוספין שנשאר בהתכשיר
 ולאוורר.

 הערות שימוש:
 15-אין ליישם כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ .1

מעלות צלזיוס ו/או כאשר הלחות היחסית במבנה המיועד 
 .25%לטיפול נמוכה מ 

 הנמצאיםאין ליישם בקרונות, מכולות או מכלים  .2
 בתנועה.

 אסור להניח שקיות אבקה בערימה בעת השימוש. .3
פוספין עלולים לגרום לקורוזיה מאחר ותכשירי  .4

יש להגן על ציוד אלקטרוני או  ברזליות,-במתכות אל
-לאאביזרים שונים אחרים העשויים או מכילים מתכות 

 ברזליות, העלולות להינזק מחשיפה לתכשיר.
 

יש לפתוח את אריזת התכשיר  :נוספים בטיחותי אמצע
 המבצעים את מדביריםוה לאיודרק כאשר המקום מוכן 

יש להימנע . להוראות בהתאםוממוגנים איוד ערוכים ה
משאיפת הגזים הנפלטים בעת היישום. יש להקפיד על 
חבישת מסכות, עם מסננים המתאימים לסינון גז פוספין, 

  בעת השימוש בתכשיר  ובעת סילוק השאריות.
יש למנוע מגע עם העיניים, העור או הבגדים. לאחר 

במים וסבון. אסור הטיפול בחומר יש להתרחץ היטב 
לשהות באזורים הסגורים לאחר שבוצע בהם טיפול 

 בתכשיר. 
במקרה של בליעה, אסור לתת לנפגע  עזרה ראשונה:

. במקרה של חשד להרעלה יש לפנות מיידית לשתות
 לרופא ולהציג את תווית התכשיר. 

 

המידע בנושאי הרעלות בבה"ח  מרכז
 04 – 8541900: םרמב"

 
לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית  יש אחסון ושינוע:

בלבד, במחסן יבש ומאוורר, המיועד  לחומרי הדברה 
בלבד, בתוך ארון מתכת, נעול ומסומן כחוק. יש לאחסן 
את התכשיר בנפרד מתכשירים אחרים על פי קוד חירום. 
יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם 

חייבות להיות  אריזות התכשירמוסמכים לטפל בתכשיר. 
או  להבה גלויהמאו , יבשות ורחוקות ממקור חום

שינוע התכשיר יתבצע אך ורק בארגז  .מקור מיםמ
 אחסנה )ארגז הדברה(.

 
  טיפול באריזות ריקות וסילוק שאריות התכשיר:

בטיפול באריזות הריקות וסילוק השאריות יש להשתמש 
 . יש לשטוף את האריזות הריקותשהוזכרבציוד המגן 

ולפנות כפסולת היטב במים עם דטרגנט, לחורר, למעוך 
לבריכות  שמי השטיפה לא יגיעו לים,יד מסוכנת. יש להקפ

  .דגים או למאגרי מים שונים
  )ניטרול(:התכשיר סילוק שאריות 

במידה ולא הסתיימה התגובה )כתלות במשך החשיפה 
וכו'( יש לאסוף את השקיות ולשמור , לחות 'טמפיר, לאוו
ם במקום אטום ובטוח שאינו נגיש לבני אדם או בע"ח, אות

 להמשיך בטיפול כך: ימים, ורק אח"כ  5למשך 
 

 
  )ניטרול(:התכשיר סילוק שאריות 
 ולשקע בעומק לאסוף את כל שקיות האבקה שנשארה בתום האיוד, יש

יש לוודא .2%חבית פתוחה או מיכל מים פתוח עם דטרגנט בריכוז 
טבילה גדול ה. יש להקפיד על נפח בתמיס שהאבקה נספגה במלואה

יש לשפוך  ,שעות 36מנפח שאריות התכשיר. לאחר ( 40)פי בהרבה 
את התערובת לביוב בלבד כדי למנוע זיהום הסביבה ופגיעות 

  במערכות המים.
 

 :מנהלימידע 
  

 הגבלות מכירה ושימוש
ישירות מהיבואן רק אך ו מותרת תכשירה מכירת. 1

ני בפאיוד המציג בהדברה ל בעל היתרלמדביר 
היתר הדברה לאיוד בתוקף מהמשרד להגנת  המוכר

   .ולמטרת הדברה בלבד הסביבה
מדביר המשתמש בתכשיר חייב להצטייד בגלאי . 2

 ריכוזלניטור  תקיפה פוספין בעל תעודת כיוללניטור 
 .רבאווי( PH3)הפוספין 

  
 

                  
 سام    רעיל        قابل لالشتعال דליק                        

                  Poison             Flammable          
             

 מומבאי, הודו – UNITED PHOPHORUS LTDמיוצר ע"י: 
 יבואן ומשווק בלעדי: נורון חברה ליבוא וליצור בע"מ.

 03-7522777, שוהם טל: 918ת.ד. 
   447מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה: 

 05/2015תוקף הרישום יפוג 
 
 

המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש 
עלול לסכן בתכשיר בניגוד להוראות התווית 

את בריאות הציבור, המשתמש ואיכות הסביבה 
 ומהווה עבירה על החוק.

 
 מספר אצווה:                          תאריך הייצור:

 חודשים מתאריך הייצור 36פג תוקף : 
 גר' פוספין( 11.4גר' כ"א ) 34שקיות של  100/  10/  6מכיל: 

 גר' 3400/  340/  200משקל נטו : 

 


