قاتل لل صرّ اص ري ،ال نّمل ،ال َب ق والح رشات ال زّاحفة األخرى بصيغة تركيز
ط َّي ار ()SC

קוטל תיקנים ,נמלים ,פשפש מיטה וחרקים זוחלים
אחרים בתוארית תרכיז רחיף ()SC
מכיל :ביפנטרין -
ממס עיקרי :מים -

Water

يحوي :بايفنرثين (ُ - w/w %9.6 )Bifenthrinم ذيب أسايس :ماء Water -
إقرأ الالصِ قة بتم ّع ن قبل االستخدام! قبل االستخدام ينبغي أن تفحص تأثري ا ُمل بيد عىل ّ
املسط ح الذي تتم ُم عالجته بال َّرش .تحذي رات لإلنسان :سام
عندالبلع.ضارعنداالستنشاق .يُس ّب بته ّي جالعيننيوالبرشة.
ستحض مُي كن أن يؤدّي إىل آثار سلب ّي ة طويلة األمد يف البيئة املائ َّي ة .ا ُمل س ت رَ
رَ
رَ
َحض سام
ستحض ساملألسامكولألحياءاملائ َّي ة.ا ُمل
مخاطِ رعىلالبيئة:ا ُمل
ُحظ رال تَّفريغيفشبكاتالصرّ فالصّ حّ ي .ي َ
لل نَّحل .ي َ
ُحظ رال َّرشبالقربمنأحواضاملياه.
تعليامتلالستخدام:
كم ّي ةا ُمل ستحرضلكل
تركيزاملستحرضبعدال تَّمييع
الحرشة
الجرعةيفوحدةاملساحة
 10لرت ماء
%0.096
رصاص ري ،منل ،ح رشات
لرتمبيدلح وايل 25م ًرتا ُم رب ًع ا.
 96سممكعب
زاحفةأخرى.
جَ ِّه ز محلو ًال من %0.096مادة نشطة 96( Bifenthrinسم مكعب لكل 10لرت ماء).
ّ
داخلالبيت:ينبغيرشاملحلولعىلاألرض ّي ة،عىلامتدادالبانيل،عىلعتباتال َّن وافذوعتباتمداخلاملبنى،تحتاملغاسل،خلفالخ زائن،داخلشبكات
الصرّ فالصّ حّ ّي ويفأيمكانيمُ كنأنيش ّك لمخبأللح رشات.
خارجالبيتُ :ق مبال رّشيفجُ وَرال تَّفتيشيفشبكاتالصرّ فالصّ حِّ يُ ،م حيطجُ دراناملبنى،مداخِ لاملبنى.
للح رشاتال زَّاحفةُ :ق ّ
مبرشكلاملنطقةاملوبوءَة.

( 9.6%קבוצה-פירתרואידים).

לפני השימוש בדוק את השפעת התרסיס על המשטח המרוסס.
אזהרות לאדם :רעיל בבליעה .מזיק בשאיפה .מגרה את העיניים ואת העור.
סיכונים לסביבה :התכשיר רעיל לדגים וליצורים מימיים .התכשיר עלול
לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית .התכשיר רעיל
לדבורים .אין לרוקן למערכות ניקוז .אין לרסס בקרבת מקווי מים.
הוראות שימוש:
המזיק:
תיקנים ,נמלים ,חרקים
זוחלים אחרים

ריכוז התכשיר אחר
דילול:
0.096%

כמות תכשיר
ל –  10ל’ מים:
 96סמ”ק

מינון ליחידת שטח:
ליטר תרסיס
לכ 25 -מ”ר

הכן תמיסה של  0.096%ח”פ ( 96סמ”ק ל 10-ליטר מים).
בתוך הבית :רסס את התמיסה על הרצפה ,לאורך הפנלים ,על אדני החלונות ומפתני הכניסות למבנה ,מתחת לכיורים,
מאחורי ארונות ,בתוך ניקוזים ובכל מקום מסתור אחר של החרקים.
מחוץ לבית :רסס שוחות ביקורת של מערכת הביוב ,היקף קירות המבנה ,כניסות למבנה.
לחרקים זוחלים :רסס את כל השטח הנגוע.
המזיק:
פשפש מיטה

ריכוז התכשיר אחר
דילול:
0.096%

כמות תכשיר
ל –  10ל’ מים:
 96סמ”ק

מינון ליחידת שטח:
ליטר תרסיס
לכ 10 -מ”ר

יש להשתמש בתכשיר לאחר פעולות מקדימות כגון :ניקוי המבנה ,הרתחת כבסים ומצעים ,שאיבה מקצועית משטיחים,
ספות ,כורסאות וכו’ ,שימוש בקיטור מקצועי וניטור ,השתמש בתכשיר כפעולה משלימה .הכן תמיסה של  0.096%ח”פ
( 96סמ”ק ל 10-ליטר מים) וכסה היטב את מקומות המסתור של הפשפשים :מרווחים ,סדקים בקירות וברצפה ,מסגרת
המיטה ,חיפוי קירות ,צירי דלתות וכו’ .עפ”י הנגיעות ,יש לחזור על הטיפול .אין לרסס מזרונים וכלי מיטה.
מועד הכניסה מחדש –  :REENTRYניתן להיכנס לשטח המטופל לאחר שהתרסיס התייבש והמקום אוורר ולא פחות משעה
מתום הריסוס.
אמצעי בטיחות מיגון :הרחק מהישג ידם של ילדים .שמור במקום קריר .בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי
הכולל בגדי עבודה ארוכים ,נעליים גבוהות סגורות ,כפפות לפי תקן  ,EN374/3משקפי מגן לפי תקן  ,EN-166ומסכת חצי פנים
לפי תקן  EN-140עם מסנן משולב לפי תקן  ,EN14387מסוג  .ABEK-2/P3מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד .אין
לאכול ,אין לשתות ואין לעשן בזמן השימוש בתכשיר .מנע מגע בעור ובעיניים .בתום השימוש הסר את כל הבגדים המזוהמים
וכבס בנפרד מהכביסה הרגילה .שמור את התכשיר באריזה 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 טל’04-7771900 .
אחסון :אחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי הדברה ,מנע גישה של ילדים .אחסון התכשיר יעשה באריזתו המקורית
בלבד.
טיפול בתכשיר שנשפך :יש לאספו ולפנותו לאתר פסולת רעילה .תכשיר שתוקפו פג יפונה לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה הריקה היטב לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל
מכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למכל האשפה.
הערה :למידע על אופן השימוש בתכשיר נא לפנות ליצרן או למשווק התכשיר (ולא למרכז הרעלות).

ם ,פשפש
טל תיקנים ,נמלי ים אחרים
קים זוחל
קמויטה וחר

אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או רישיון הדברה בתוקף מאת המשרד להגנת
הסביבה .השימוש והיישום של התכשיר מותר לבעלי רישיון להדברה בלבד .השימוש בתכשיר
להדברת פשפש מיטה מוגבל לבעלי רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח.

دة الح رشات فق ط
لع امل ابا

למדבירים בלבד פני השימוש!
קרא בעיון את התווית לل االست خ دام!
بت م ّع ن قب

إق رأ ال ال ِص ق ة

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול
לסכן את בריאות הציבור ,המשתמש ואת איכות הסביבה ומהוה עבירה על החוק.
מס' רישום של המשרד להגנת הסביבה 608 :תוקף הרישום יפוג ב02/2020 :

מס’ אצווה  -رقم ال دُّفعة
תאריך תפוגה  -تاريخ انتهاء الصّ الح َّي ة

מכיל 1 :ליטר

يحوي 1 :لرت

מזיק לסביבה

חומר מגרה

Dangerous to the
Environment

Irritant

ضار بالبيئة

مادَّة ُم َهيِّجَ ة

רעל

سام

Poison

موعد ال دّخول ثان َي ًة – :REENTRYيمُ كن ال دّخول إىل املنطقة ا ُمل عا َل جَ ة بعد أن يجف ا ُمل بيد وبعد أن تتم تهوئة املكان ،بعد ساعة عىل األقل من موعد ال َّرش.
وزارةحاميةالبيئةح دّدتأناستخداما ُمل رَ
ستحض بخالفال تّعليامتال واردةعىلالالصقةقد يُس بّبالخطرعىلصحّ ةالجمهور،ا ُمل س تَخ دِموعىلجودةالبيئة،
ويُش ّك لتجاو ًزاللقانون.
وسائلالوقاية والحتياط :يجب اإلبعاد عن ُم تَناوَل أيدي األطفال .يجب الحفظ يف مكان بارد .أثناء استخدام ا ُمل رَ
ستحض ينبغي استخدام ُم َع دَّات وقاية شخص َّي ة
َّ
تشملثيابَ عملطويلة،أحذيةعاليةو ُم غلقة،كفوفبحساملعيار,3/EN374نظ ارات واقيةبحسباملعيار,166-ENقناعنصفوجهبحسباملعيار140-EN
معفلرت ُم د َم جبحسباملعيار ,EN14387من النوع ُ .P3/2-ABEKم َع دلالستخداميفمنطقةمتتتهوئتهاج ِّي دًا،فقط .ي َ
ّ
رتناولالط عام،ال شرّ بأوال تَّدخني
ُحظ
أثناءاستخداما ُمل بيد .تج نّب ُم المسةا ُمل س تَحْ رَض للبرشة والعينني.عنداالنتهاءمناستخداما ُمل س ت رَ
َحض يجبخلعجميعاملالبسا ُمل ل وَّثةوغسلها ُم نفرد ًة عن
الغسيلالعادي .إِح َف ظاملستحرضيفعبوتهاألصل َّي ةفقط،بحيثتكون ُم غ َل قةجَ ِّي دًا.
إسعاف أوّيل :يف حال ُم المسة البرشة :إغسِ ل ج ِّي دًا بكثري من املاء والصَّ ابون .يف حال ُم المسة العينني :إغسل بحذر باملاء ُمل دَّة  15دقيقة عىل األقل وتوجّ ه فورًا
َ
ّ
ُ
لالستشارةالط ب يَّة.يفحالوقوعحادث،أوإذاشعرتبوعكة،توجّ هفورًالتل ِّق ياستشارةط ِّب َّي ة واع ِرضالصقةامل رَ
ستحض أوالعبوة.يفحالالبلع :يُحظ رال تَّس ّب ب
بالقيء؛توجّ هفورًالتل ِّق ياستشارةطب َّي ة واعرضهذهالعبوةأوالالصقة.
يفحالوقوعحادث،أوإذاشعرتبوعكة،أوإذاكانتهناكشكوكلوجودتس ُّم م ،توجه فورًا لتل ِّق ي استشارة ط ّب َّي ة واعرض العبوة.
املركزالقطريللمعلوماتعنال تّس ّم م،هاتفرقم.7771900-04:
ستحض يفمكان ُم غ َل قو ُم َع د خصِّ يصً ا مل واد اإلبادة .يجب اإلبعاد عن ُم تناول أيدي األوالد .تخزين ا ُمل رَ
تعليامتال تَّخزين:يجبتخزينا ُمل رَ
ستحض يتم يف عبوته
األصل َّي ةفقط.
ُم عالجةا ُمل رَ
الس ا ّم ة.
الس ا َّم ة .ا ُمل ستحرض الذي ينتهي رسيان مفعوله يتم تفريغه يف موقع ال نّفايات ّ
ستحض املسكوب :ينبغي جمعه وتفريغه يف موقع ال نّفايات َّ
ُم عالجة العب وات الفارغة :إغسِ ل العب وات ج ِّي دًا 3 ،م َّرات عىل األقل أو يف ُم َ
نش َأة غسيل يف ضغط ماء .أس ُك ب ماء ال َغ سل يف آلة ال ّرش ،أث ُق ب وام َع ك العبوة
املغسولةوأل ِق هايفحاويةال نّفايات.
ُم الحَ َظ ة:ملعلوماتعنطريقةاستخدام ا ُمل س ت رَ
َحض يُرجَ ى ال َّت وَجُّ ه إىل ُم ن تِج أو ُم َس وِّق ا ُمل س ت رّ
َحض (وليس إىل مركز التس ّم م).
ا ُمل ن تِج:ساساتيكأغشحم.ض–كيبوتسسعسعبريدمتجولمارومهجليل 13870هاتف رقم6987720-04 :

ي َ
ُحظ ر بيع هذا ا ُمل س ت رَ
َحض ملن ال يوجَ د بحوزته ترخيص سموم أو ترخيص ُم بيدات ساري املفعول من
ترخيص ُم بيدات حرشيَّة فقط.
وزارة حامية البيئة .استخدام ا ُمل ن تَج مسموح للذين يوجد بحوزتهم
استخدام املستحرض إلبادة البق يقترص عىل من يوجد بحوزتهم ترخيص ُم بيد ح رشات يف املباين ويف املناطق املكشوفة
رقم ال تّسجيل يف وزارة حامية البيئة 608 :تاريخ رسيان املفعول ينتهي يف2020/02 :
رَ
ستحض
وزارة ا ُمل حافظة عىل البيئة ح دّدت أن استخدام هذا ا ُمل
بخالفال تّعليامتالواردةعىلالالصقةقد يُس بّبالخطرعىلصحّ ة
الجمهور ،ا ُمل س تَخ ِدم وعىل جودة البيئة ،ويُش ّك ل تجاو ًزا للقانون

4702722

יצרן :סאסאטק אגש”ח בע”מ ק .סאסא ד.נ .מרום הגליל  – 13870טל04-6987720 :
בעל תעודת הרישום ומשווק בלעדי :אר.פי.סי בע”מ ת.ד 128 .מושב נס הרים  | 99885טל’1700-500-405 :
ا ُمل ن تِج :ساساتيك أغشح م.ض – كيبوتس سعسع بريد متجول ماروم هجليل  13870هاتف رقم6987720-04 :
صاحب شهادة ال تّسجيل وا ُمل س وّق الحرصي :آر .يب .يس م .ض ص .ب  128موشاف نيس هاريم ( )99885هاتف رقم 405-500-1700

كم ّي ةا ُمل ستحرضلكل
تركيزاملستحرضبعدال تَّمييع
الحرشة
 10لرت ماء
%0.096
البق
 96سممكعب
ينبغياستخداما ُمل ستحرضبعدالقيامبأعاملتحضرييَّة،مثل:تنظيفاملبنى،غيلالغسيلواألغطية،شفط ُغ بارمهنيمنالسجّ اد،الكنبات،الك رايس
وماشابهذلك،استخدامال تّبخرياملهني،استخدما ُمل ستحرضكعملتكمييل.ج ّه زمحلو ًال جَ ِّه زمحلو ًال من%0.096مادةنشطة 96( Bifenthrinسم
مكعبلكل10لرتماء)ُ .ق مبتغطيةأماكناختباءالبقج ّي دًا:الفسحات،الشقوقيفالجدران واألرض َّي ة،إطارال تّخت،ستائرالجُ دران،مفصالتاألب واب
وماشابهذلك.ينبغيتك رارا ُمل عالجةبحسبالحاجة.ي َ
ُحظ رال ّرشعىلالفرشاتوعىل ُم ع دَّاتال تّخوت.
الجرعةيفوحدةاملساحة
لرتمبيدلح وايل 10م ًرتا ُم رب ًع ا.

