
 תרכיז מתחלב – נימפר

 כללי
 הוראות שימוש

 אזהרות
עלול לגרום נזק לריאות בעת בליעת רוי קל עלול לגרום לתגובה אלרגית. גורם לתחושת עקצוץ בעיניים, גי

 יש להימנע מלנשום את התרסיס.מסוכן בבליעה. החומר. 
 אמצעי זהירות ומיגון בזמן השימוש:

בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל טיפול בחומרי הדברה. לבש נהג בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת ה
חבוש (  (EN-374/3 י כפפות גומעמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער,  

בעת ( EN-166)משקפי מגן , ABEK-P3( מסוג EN-14387( עם מסנן )EN-140מסיכת חצי פנים )
אל תאכל, תשתה או תעשן בזמן עבוד במקום מאוורר. זמן העבודה. הטיפול בחומר המרוכז, ובמשך כל 

 .העבודה. רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לתכשיר או לתרסיס
 סכנות לסביבה:

 עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית.  מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
ובשעות בהם הדבורים פעילות, חל  םבאזורי Moderately Toxic1-10(μg/honey/bee)  לדבורים רעיל

 פורחים סמוכים.איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים 
 הוראות להכנת תרסיס וריסוס: 

 * מזוג למיכל המרסס כמחצית כמות המים.      * הפעל את המערבל.
 מות הסופית ורסס תוך כדי ערבול.* הוסף את התכשיר.   * ערבל והשלם במים לכ

  ימים. 5 -7מרווחי ריסוס  *     .יש להרטיב היטב את הצמחים כולל צידו התחתון של העלה* 
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 נער היטב לפני השימוש!

 שמור במקום חשוך וקריר
 

 

 :מכירהתנאי 
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין 

שרותם לפקח על אופן האחסון והשימוש בתכשיר והתנאים בעת באפ
השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים, העלולים להיגרם 
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן 

 שימוש אחר.
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 הפעולות לביצוע בגמר השימוש
 

 ניקוי המרסס:
ריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בגמר ה

בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש 
לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את 

התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק 
 תשטיפים. 

 סילוק תשטיפים:
אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן 

רקע, ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הק
אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים 

למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות 
על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח 

חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר 
 הפסולת הרעילה ברמת חובב.
 הגנה אישית בגמר העבודה:

בש בתום העבודה התרחץ, החלף בגדיך ואל תל
 מחדש בגדי עבודה שלא כובסו.

 :מועד כניסה מחדש
 ניתן להיכנס לחלקה לאחר התייבשות התרסיס.

 :אחסון
יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית במקום 

המיועד לאחסון חומרי הדברה,  וקריר חשוך, נעול
ואנשים בלתי  מחוץ להישג ידם של ילדים

מוסמכים והרחק ממזון אדם וחיה. לאחר כל 
 ש הקפד לסגור היטב את האריזה.שימו

ומתחת  C  35אין לאחסן בטמפרטורה העולה על  

  .C  5 -ל
 :טיפול בתכשיר שנשפך

יש למנוע מתכשיר שנשפך להגיע למקווה מים. 
תכשיר שנשפך יש להספיג בנסורת או חול 

 ולהשליך למיכל אשפה או לאתר פסולת מוסדר.
 :אריזות ריקותב טיפול

ד תומו. יש לשטוף את המיכל לרוקן את המיכל ע
למיכל המרסס,  פיםלשפוך התשטיפעמים,  3היטב 

לנקב את האריזה  שלא תשמש לשימוש חוזר 
 ולהשליכה לאשפה.

 :עזרה ראשונה
החומר חודר לגוף בבליעה, דרך העור או דרך 

 הנשימה.
 יש להתייעץ ברופא. במקרה בליעה:

דקות, במידה  5רחץ במים זורמים  :פגיעה בעור
 מתפתח גירוי מתמשך התייעץ ברופא.ו

יש לעבור למקום עם אוויר  :פגיעה בנשימה
 חופשי. במקרה של המשך גירוי התייעץ ברופא.

דקות, במידה  15רחץ במים זורמים  :פגיעה בעין
 ומתפתח גירוי מתמשך התייעץ ברופא.

מידע לרופא: מספר הטלפון של מרכז הרעלות 
 .04-4441800רמב"ם: 
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