


אזהרה: התכשיר מסוכן בבליעה או במגע עם העור והעיניים.
אמצעי זהירות ומיגון: יש להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים בטיפול בתכשירי הדברה להלן: שימוש בבגדי עבודה 
ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, כובע לכיסוי ולהגנה על השיער, כפפות )תקן EN-374/3(, משקפי 
מגן עם אטימה מהצד )תקן EN-166(, מסיכת חצי פנים )תקן EN-140( עם מסנן )תקן EN-14387( מסוג ABEK-P3. אסור 

לאכול או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
אזהרות לסביבה: התכשיר אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: יש לנער היטב את המיכל לפני השימוש. מודדים את הכמות הדרושה של פרלין סופר ומערבבים במעט 
מים, שופכים בהדרגה למיכל הריסוס המלא במחצית מכמות המים הדרושה, תוך כדי הפעלת מערכת הערבול והוספת 

יתרת המים.

הוראות היישום:

ימי המתנהנפח התרסיס ל׳/ד׳משטחמינוןהפגעהגידול
-הרטבה מלאהביופילם 0.02%0.05%קימחוןורדים
20-30ביופילם 200.05% גר׳/ד׳קימחון החלפתגזר

3

20-30ביופילם 200.05% גר׳/ד׳קימחוןאבטיח, מלון
עגבניה בשדה הפתוח

ביופילם 200.05% גר׳/ד׳קימחונית
20-30

50עגבניה בהדליה
50ביופילם 200.05% גר׳/ד׳קימחוניתפלפל

שזיף, שקד, אפרסק 
הרטבה מלאהטריטון 0.02%X-100 0.03%חילדון)נקטרינה(, משמש

הרטבה מלאהטריטון 0.02%X-100 0.025%קימחוןגפן
הרטבה מלאהטריטון 0.02%X-100 0.025%קימחוןמשמש

 טריטון 0.02%X-100 0.025%קימחוןאפרסק )נקטרינה(
הרטבה מלאה/דימול 0.2%

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות 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 ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, 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.
לאחר השימוש רחץ אץ הגוף במים וסבון, החלף את הבגדים בהם השתמשת בבגדים  הגנה אישית בגמר העבודה: 

נקיים. את הבגדים יש לכבס בנפרד מהכביסה הרגילה.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל: מיידי.

הוראות אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה, במקום קריר ויבש. יש לאחסן את התכשיר במקום 
נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הרחק ממזון אדם וחיה.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת. יש לכסות 
בחול או נסורת, לאסוף ולהעביר את חומרי הספיגה לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: השלך את האריזות הריקות למיכל האשפה.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעיניים יש לשטוף במים 
זורמים במשך 15 דקות לפחות. במקרה של בליעה פנה מיד 

לרופא והבא תווית זו. 
למרכז  להתקשר  נא  הרעלה  של  במקרה  לרופא:  מידע 
חיפה רמב”ם,  ביה”ח  בהרעלות  רפואי  לייעוץ   הארצי 

טל: 04-7771900.

משוכנעים  זה  תכשיר  של  והמשווק  היצרן  לב:  לתשומת 
ובתנאי  התכשיר  נוסה  בהן  העבודות  סמך  על  ביעילותו 
באפשרותם  שאין  היות  אולם  המקורית.  באריזתו  שנמכר 
לפקח על אופן השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות 
והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, 

ע"פ הוראות היישום בתווית ולפי כל אופן שימוש אחר.




