EXCELENT

אקסלנט
תכשיר לריסוס מוכן לשימוש

קוטל תיקנים ,נמלים
וחרקים זוחלים אחרים
َحضر للرَّش جاهز لالستخدام
إكسيالنت ُ -مست َ
َّاحفة األخرى
قاتل ّ
للصراصير ،النَّمل واحلشرات الز ِ

מכיל :ביפנטרין (0.096% )Bifenthrin
ממס עיקרי :מים Water -
 750מ”ל

w/w

תיחה
לפ

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
אזהרות לאדם :רעיל בבליעה .עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור .מגרה את
העיניים.
סיכונים לסביבה :רעיל מאוד ליצורים החיים במים .עלול לגרום השפעות שליליות
ארוכות טווח לסביבה ימית  .רעיל לדבורים .אין לרסס בקרבת מקווי מים .אין לרוקן
למערכות ניקוז.
הוראות שימוש :נער היטב לפני השימוש .אין לרסס בחלל .מיועד לריסוס על
משטחים.
להדברת תיקנים ,נמלים וחרקים זוחלים :רסס את התמיסה לאורך הפנלים ,על אדני
החלונות ומפתני הכניסות למבנה ,מתחת לכיורים ,מאחורי ארונות ,בתוך ניקוזים ובכל
מקום מסתור אחר של החרקים .בריסוס כנגד נמלים ,התרכז במקומות הכניסה
שלהם :אדני חלונות ,מפתן הכניסה ומשקופים .אין לרסס על מוצרי חשמל .אין לרסס
על משטחים להכנת מזון.
אין להיכנס לשטח המרוסס עד אחר ייבוש התכשיר.
אמצעי בטיחות ומיגון :הרחק מהישג יד של ילדים .אין לאכול ,אין לשתות ואין לעשן
בזמן השימוש בתכשיר .מנע מגע בעור ובעיניים .שמור את התכשיר האריזה המקורית
בלבד כשהיא סגורה היטב.
עזרה ראשונה :לאחר מגע עם העור ,שטוף מיד בהרבה מים וסבון .במקרה של מגע
בעיניים ,שטוף מיד במים לפחות  15דקות ופנה מיד לייעוץ רפואי .בעת התאונה או אם
אתה חש ברע ,פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה .במקרה של
בליעה אין לגרום להקאה; פנה מיד לייעוץ רפואי והצג אריזה זאת או את התווית.
בעת תאונה או אם אתה חש ברע או אם יש חשד להרעלה ,פנה מיד לייעוץ רפואי והצג
את האריזה .מרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב”ם טל04-7771900 .
אחסון :יש לאחסן את התכשיר במקום קריר ונעול המיועד לחומרי הדברה ולמנוע
גישה של ילדים.
טיפול באריזות ריקות :לאחר השימוש יש לשטוף היטב את הבקבוק במים ,לקמט או
לנקב את המכל ,להכניס לשקית ניילון ולהשליך לפח .אין לעשות שימוש לכל מטרה
שהיא באריזות ריקות.
הערה :למידע על אופן השימוש בתכשיר
נא לפנות ליצרן או למשווק התכשיר (ולא
למרכז הרעלות).

נער היטב לפני השימוש

מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה  607בתוקף
עד  - 02/2020אצוות היצור :מוטבע ע"ג האריזה

חומר מגרה

مادَّة ُم َهيِّجَ ة
Irritant

לא למאכל

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות
התווית עלול לסכן את בריאות הציבור ,המשתמש ואת איכות הסביבה
ומהוה עבירה על החוק.
יצרן :סאסאטק אגש”ח בע”מ
ק .סאסא ד.נ .מרום הגליל 13870
טל04-6987720 :
בעל תעודת הרישום ומשווק בלעדי:
אר.פי.סי בע”מ ת.ד 128 .מושב נס הרים
 | 99885טל’1700-500-405 :

َحضر للرَّش جاهز لالستخدام
إكسيالنت ُ -مست َ
للصراصير ،النَّمل واحلشرات الزَّا ِحفة األخرى
قاتل ّ
ليس لألكل ُمستَحضَ ر للرَّش جاهز لالستخدام

حتذيرات لإلنسان :سام في حال البلع .مُيكن أن يُس ّبب حساس َّية زائدة في حال
ُمالمسةالبشرة .يُس ّببته ُّيجالعينني.
مخاطر على البيئة :سام ِج ًّدا لألحياء املائ َّية .مُيكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلب ّية
ِ
طويلة األمد في البيئة البحريَّة .سام للنّحل .يُ َ
حظر الرَّش بالقرب من أحواض املياه.
يُ َ
رفالصحي.
ّفريغفيشبكاتالص
حظرالت
ّ
ّ
מזיק לסביבה تعليمات لإلستخدام :ينبغي التَّحريك ج ّي ًدا قبل االستخدام .يُ َ
حظر الرَّش في
ضار بالبيئة
 Dangerousالفضاءُ .م َع ّد للرَّشعلىامل ُ ّ
سطحات.
to the
الصراصير ،النّمل واحلشرات الزّاحفة :ينبغي رش احمللول على امتداد البانيل،
 Environmentإلبادة ّ
عتبات النّوافذ وعتبات مداخل املبنى ،حتت املغاسل ،خلف اخلزائن ،داخل شبكات
الص ّحي وفي ّأي مكان مُيكن أن يُ ّ
شكل مخبأ للحشرات .عند ال ّرش إلبادة
الصرف ّ
ّ
النّمل ،ينبغي التّركيز على األماكن التي يدخل منها :عتبات النّوافذ ،عتبة املدخل
حظر الرَّش على ُم ّ
حظر الرَّش على األجهزة الكهربائ َّية .يُ َ
واملالبن .يُ َ
سطحات إعداد
األغذية.
רעל
يُ َ
سام
َحضر.
حظرال ّدخول إلى املنطقة التي متّت ُمعاجلتها بالرَّش حتَّى جفاف املُست َ
Poison
وسائل االحتياط والوقاية :يجب اإلبعاد عن ُمتناول أيدي األطفال .يُ َ
حظر تناول
الطعامّ ،
ّ
َحضر .يجب جتنُّب ُمالمسة
الشرب أو التَّدخني أثناء استخدام املُست َ
العينني والبشرة .يجب حفظ امل ُ
ستحضر في ُعبوته األصل َّية فقط ،على أن تكون
َ
ُمغلقةج ِّي ًدا.
والصابون .في حال
إغسل بكثير من املاء ّ
إسعاف أ ّولي :في حال ُمالمسة البشرةِ ،
חומר מגרה
مادَّة ُم َهيِّجَ ة
إغسل فورًا باملاء مل ُ َّدة  15دقيقة على األقل وتو َّجه إلستشارة
ُمالمسة العيننيِ :
Irritant
َّ
توجه فورًا
صح ِّيةّ ،
الطبيب .في حال وقوع حادث أو في حال شعورك بوعكة ّ
لالستشارة الطبية واعرِض الصقة املُبيد أوال ُعبوة .في حال البلع :يُ َ
حظر الت ََّس ُّبب
ِّ
الإلستشارةالط ِّب َّيةواعرضالعبوةهذهأوالالصقة.
ّ
فيالقيء،توجهفورً
صح ِّية ،أو إذا كانت هناك ُشكوك
في حال وقوع حادث أو في حال شعورك بوعكة ّ
ّ
توجهفورًالالستشارةالطب ّيةواعرضالعبوة.
فيوجودتسممّ ،
ّ
ّسمم ،هاتف رقم.7771900-04 :
املركز القطري للمعلومات عن الت ّ
وزارة ا ُمل حافظة عىل البيئة ح دّدت أن استخدام هذا ا ُمل رَ
ستحض بخالف ال تّعليامت ال واردة عىل الالصقة
قد يُس بّبالخطرعىلصحّ ةالجمهور،ا ُمل س تَخ ِدموعىلجودةالبيئة،ويُش ّك لتجاو ًزاللقانون
رقم التّسجيل في وزارة حماية البيئة ساري املفعول حتَّى  - 2020/02دفعة اإلنتاج :مختومة على ظهر العبوة
املُن ِتج :ساساتيك أغشح م.ض –
كيبوتس سعسع بريدمتجولمارومهجليل 13870هاتف رقم6987720-04 :
صاحب شهادة التّسجيل واملُس ّوق احلصري:
آر .بي .سي م .ض ص .ب  128موشاف نيس هارمي ()99885
هاتف رقم 405-500-1700

