
 

 MAGNAPHOS PLATE – פוס לוחות-מגנה

 פוספין לאיוד לוחות

 Magnesium Phosphide 56% מגנזיום פוספידמכיל: 
 2199 :(UN numberמספר או"ם )

 המוצר המטופל
 

גרעינים או  גרעינים או תוצרי
 גלם לתעשיות מזון  יחומר
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מיועד להדברת מזיקי מזון, במחסנים ובמפעלי מזון,  פוס – מגנה
מזיקי ספרים, מזיקי  ;מפעלי אריזה, טחנות קמח, סילואים ואוניות

 זיקי עור.עץ, מזיקי ריהוט, מזיקי בד ומ
התכשיר מיועד לקטילת חדקונית התבואה, חדקונית האורז, 
שחרורית הקמח, זרעיות, עש בחנין התבואה, עשים וחרקי מחסן 

ביצים, זחלים, גלמים  –אחרים. קוטל את כל דרגות החיים 
יהיה בחללים אטומים, ריקים או  פוס-מגנה-ובוגרים. השימוש ב

אטומות, בסילואים  לות איודמלאים, בחדרי איוד אטומים או במכו
 אטומים, בבועות איוד אטומות ותחת יריעות אטומות. 

 אין לבצע פעולת איוד במבנים בהם שוהים אנשים.
מ' לפחות ממבנים 30יש לשמור על מרחק של  

מ' לפחות ממקומות בהם 200כאלה, ומרחק של 
נמצאות אוכלוסיות שקשה לפנותן כגון גני ילדים, 

 ות ובתי חולים.בתי ספר, בתי אב
יש לתכנן מראש כל פעולת איוד ולהכין מראש 

תכנית כתובה של הפעולה המתוכננת, כולל תוכנית 
לניטור ריכוזי הפוספין באופן שיאפשר נקיטת 

 פעולות מבעוד מועד למניעת סכנה לאדם. 
עותק של התוכנית הכתובה יהיה בידי המדביר בעת 

ההדברה  ביצוע פעולת האיוד ובמקום האיוד בתיק
 כל עוד חומר האיוד נמצא באתר.

 

 קרא את התווית לפני השימוש בתכשיר!
 

פוס משחררות גז רעיל מאוד -טבליות קוויק אזהרות לאדם:
יש לאדם ולחי בעת היחשפות התכשיר ללחות ולמים. 

להשתמש בהן תוך שמירה קפדנית על הוראות השימוש 
 והבטיחות. 

עלול לגרום  פה נשימתית.עלול לגרום למוות בבליעה או בחשי
 לגירוי במגע עם העור, למערכת הנשימה ולעיניים.

אל תשתמש ואל תאחסן סמוך התכשיר דליק. עלול להתלקח. 
 למקור מים, חום או ללהבה גלויה.

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

 

 הוראות שימוש:
 עות, בבועות ובחדרי איוד: א. איוד תחת ירי

יש להשתמש ביריעות ניילון אטומות )כגון פוליאתילן בעובי  .1
מיקרון(. יש להצמיד את היריעות למשטח ישר )לדוגמה,  150

יש  -בועות או חדרי איוד  .2באמצעות שקיות חול דק(. 
להשתמש בחדר איוד בעל אטימות גבוהה או בבועות  

האיוד ניתן להשתמש במתקן  ייעודיות. להחדרת הגז לחלל
 המיועד לחילול גז הפוספין.

 

 ב.  פעולות לביצוע לפני האיוד:
לקביעת כמות התכשיר ליישום יש לחשב את נפח החלל  .1

יש לאטום את כל הפתחים בחלל  .2בו יתבצע האיוד. 
כדי לאפשר . 3המיועד לאיוד למעט פתח לכניסה וליציאה. 

ש להתקין צינוריות מדידת ריכוז גז בחלל המטופל י
המאפשרות התחברות לבדיקת רמת הפוספין בחלל המאויד 

יש לסמן באמצעות שילוט על כל הפתחים . 4במהלך האיוד. 
באזור המיועד לאיוד כי במקום מתבצע איוד, תוך פירוט שם 

רעל" "–התכשיר, יום הביצוע ויום הסיום, סימן אזהרה 
י למידע ומספרי טלפון של המדביר ושל המרכז הארצ

 בהרעלות.

בתום ההכנות יש לוודא פעם נוספת שהחלל בו יתבצע האיוד  .5
. מיד לפני התחלת פעולת 6אטום ואין סכנה לדליפת הגז. 

היישום של התכשיר יערוך המדביר חיפוש קפדני במקום בו 
אדם -מיועד להתבצע האיוד ובסביבתו וידאג להרחקת בני

מקום אליו עלול להגיע חיים המוחזקים בידי אדם מכל -ובעלי
 הגז.

 

 ג. ביצוע האיוד:
הדברה באיוד תבוצע בידי שני מדבירים שלאחד מהם לפחות 

 יש רישיון להדברה באיוד.
המדביר מבצע האיוד יהיה מצויד בגלאי מכויל לניטור ריכוז  .1

בעת ביצוע האיוד ילבש המדביר ציוד מגן  .2הפוספין באוויר. 
עם מסנן מסוג  EN-136י תקן מתאים:  מסכת פנים מלאה לפ

ABEK3P3  לפי תקןEN-14387 , או מערכת נשימה פתוחה
)מנ"פ(.  בעת השימוש בתכשיר ובעת סילוק השאריות יש 

 ללבוש כפפות מבד בלבד. 
בהם יעשה שימוש יקבע לפי הפירוט בטבלה  השקיותמספר  .3

 למעלה והערות הטבלה.
כשרמת  אין להימצא בשטח בו מתבצעת פעולת איוד .4

 . ppm 0.1הפוספין באוויר עולה על  
 

 ד. במהלך פעולת האיוד: 
יש לבקר במקום בו מתבצעת פעולת איוד באופן תדיר  .1

בהתאם לתוכנית הניטור ולוודא באמצעות גלאי פוספין שריכוז 
 . 0.1ppmהגז בסביבה מחוץ לחלל המטופל אינו עולה על 

מתקרב לסף  במידה וריכוז גז הפוספין בגבול אזור החיץ  .2
, המדביר ינקוט באופן מיידי בפעולות 0.1ppmהאסור של 

הנדרשות ובכלל זה יגדיל את אזור החיץ בו לא שוהים אנשים 
 ויאתר את מקור הדליפה.

 

 ה. פעולות לביצוע בתום האיוד:
שהובטח כי בסביבת  הפעולות יתבצעו אך ורק לאחר. 1

ים להיפגע המקום לא נמצאים בני אדם או בעלי חיים העלול
. הפעולות יתבצעו על ידי מדביר בעל רישיון 2 משאריות הגז.

להדברה באיוד, לבוש בבגדי מגן מתאימים כולל הגנה על 
אחר מדידת ריכוז סופי, יסיר המדביר הממוגן  .3דרכי נשימה. 

את האטימות, יפתח את הפתחים, ויפעיל אמצעי איוורור עד 
שגז לא נכלא בחללים  המדביר יוודא .4שהגז יתנדף ויעלם. 

סגורים כגון מגירות ודלתות של רהיטים במקרה של איוד במכולת 
איוד, או בין אריזות של מוצרי מזון ובתוך מוצרי המזון עצמם. 
שים לב, סחורות כגון גרעינים ממשיכות לשחרר גז פוספין 

 . האוורורשעות ארוכות אחר התחלת 
ם בו התבצע האיוד המדביר יינטר את ריכוז הפוספין במקו .5

ויוודא באמצעות גלאי הפוספין המכויל כי הגז התנדף ונעלם 
 לגמרי.

במידה ולא בטוח אם התכשיר סיים להגיב )לשחרר גז(, יש  .6
לאסוף את כל שאריות התכשיר, לשמור אותן במקום מאוורר 

ימים, ואז לנטרל  5ובטוח שאינו נגיש לבני אדם או בע"ח למשך 
להוראות המפורטות בסעיף סילוק שאריות את התכשיר בהתאם 

 . ונטרולהתכשיר 
המדביר יאשר כניסה לחלל המאויד רק לאחר שווידא  .7

 .ppm 0.1 -באמצעות הגלאי, כי ריכוז הגז במקום נמוך מ 
 

 הערות שימוש:
בגרעינים ומוצרים יבשים אין ליישם כאשר  .1

מעלות צלזיוס ו/או כאשר  15-הטמפרטורה נמוכה מ
, אלא אם משתמשים 25%היחסית נמוכה מ  הלחות

 בטכנולוגיות יישום שמאפשרת איוד בתנאים אלה.  
אין ליישם בקרונות, מכולות או מכלים הנמצאים  .2

 בתנועה.
 מסוכן להניח התכשיר בערימה מחשש התלקחות. .3
יש להגן על ציוד אלקטרוני או אביזרים שונים המכילים  .4

להינזק )קורוזיה( מחשיפה  , העלולותברזליות-מתכות אל
 לגז פוספין.

 אמצעי בטיחות: 
יש לפתוח את אריזת התכשיר רק כאשר המקום מוכן  .1

לאיוד והאנשים המיועדים לביצוע האיוד ערוכים בהתאם. 
 יש להימנע משאיפת הגזים הנפלטים בעת היישום. 

בעת השימוש בתכשיר ובעת סילוק השאריות, יש  .2
ות עם מסננים המתאימים לסינון להקפיד על חבישת מסכ

 גז פוספין. יש למנוע מגע עם העיניים, העור או הבגדים. 
אחר הטיפול בחומר יש להתרחץ היטב במים וסבון.  .3

אסור לשהות באזורים הסגורים לאחר שבוצע בהם טיפול 
 בתכשיר.

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

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

 

 04 –1900777 -המרכז הארצי למידע בהרעלות 
 

  אחסון ושינוע:
יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית בלבד, במחסן 
נעול ויבש, מאוורר ומשולט, המיועד לחומרי הדברה 
בלבד. בתוך המחסן, יש לשמור את התכשיר בתוך ארון 

מסומן ומשולט כחוק. יש לאחסן את התכשיר מתכת נעול, 
בנפרד מתכשירים אחרים על פי קוד חירום. יש לאחסן 
הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם מוסמכים 

אריזות התכשיר חייבות להיות יבשות לטפל בתכשיר. 
שינוע  ורחוקות ממקור חום, מקור מים או להבה גלויה.

 )ארגז הדברה(. התכשיר יתבצע אך ורק בארגז אחסנה
 

מכיוון ולתכשיר טיפול באריזות ריקות בגמר השימוש: 
במיתכון פלטות אין אריזה קשיחה המצריכה טיפול, השלך 

 לאשפה.  םאת עטיפת האלומיניו
 . טרוללבצע נ, יש תכשיר )פלטה(עם סיום השימוש ב

 

  :ונטרולסילוק שאריות התכשיר 
ולטבול  יר,בתום האיוד, יש לאסוף את שאריות התכש

מיכל פתוחים המכיל מים עם  / אותן באיטיות בחבית
. יש לוודא ששאריות התכשיר נספגו 2%דטרגנט בריכוז 

במלואם בתמיסה. יש להקפיד על נפח הטבילה גדול 
( מנפח שאריות התכשיר. לאחר 40בהרבה )לפחות פי 

שעות, יש לשפוך את התערובת לביוב בלבד כדי  24
גיעה במערכות המים. את למנוע זיהום הסביבה ופ

יש להשליך  הנטרולשאריות התכשיר המוצקות אחר תום 
 לאשפה.

             
      לסביבה  מזיק   Poison      רעל    Flammable  דליק

 ضار بالبيئة                  سام              قابل لالشتعال    
 Dangerous to the  
     Environment 

 
 .מומבאי, הודו – UNITED PHOPHORUS LTDמיוצר ע"י: 

 יבואן ומשווק בלעדי: נורון חברה ליבוא וליצור בע"מ.
 .03-7522777טל:  , שוהם918.ד. ת

 . 590משרד להגנת הסביבה: התכשיר במספר רישום 
 . 2019: ינואר תוקף הרישום יפוג
 .  2017: ינואר תאריך עדכון תווית

 
 

המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש 
בתכשיר בניגוד להוראות התווית עלול 
לסכן את בריאות הציבור, המשתמש 

 עבירה על החוק. ואיכות הסביבה ומהווה

 
 מספר אצווה:                    תאריך הייצור:

 .חודשים מתאריך הייצור 36פג תוקף : 
 גרם פוספין(. 33כ"א )  גר' 117 ללוחות ש  10מכיל: 

 ק"ג. 1.170 :משקל נטו

 

 הגבלות מכירה ושימוש
אך ורק ישירות  מותרת תכשיר. מכירת ה1

רה באיוד מהיבואן למדביר בעל רישיון להדב
המציג בעת הרכישה רישיון הדברה באיוד 

 ולמטרתבתוקף מהמשרד להגנת הסביבה 
 )לא למטרת מסחר(.  בלבד הדברה

אך ורק למדביר  מותרת תכשיר. מכירת ה2
באיוד המצויד בגלאי בעל תעודת כיול 

 ( באוויר.PH3תקפה לניטור ריכוז הפוספין )
. השימוש בתכשיר מותר אך ורק למדביר 3

 .בסיוע מדביר נוסף מדביר באיודרישיון  בעל

http://www.reach-compliance.ch/downloads/pollut1.tif

