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لور 7
תכשיר המכיל חנקן וגופרית לטיפול במערכות טפטוף 

תכולה: 5 ליטרים

מכיל:
15% )N( חנקן

40% )SO3( גופרית תלת חמצנית
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המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

הינו תכשיר המכיל   LOWER 7 כללי: 
במערכות  לטיפול  וגופרית  חנקן 
טפטוף. LOWER 7  גורם להחמצה של 
מי ההשקיה, לפתיחת סתימות ולניקוי 

מערכת הטפטוף.
לנזק  גורם  בבליעה!  אזהרות: מסוכן 

חמור בעיניים. 
אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש 
יש לנקוט באמצעי הזהירות  בתכשיר 
המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. 
בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן 
היישום לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים 
לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות, כפפות 
ניטריל )תקן EN-374/3(, משקפי מגן 
עם מגני צד )EN-166(, מסיכת חצי פנים 
EN-( לדרכי הנשימה עם מסנן )EN-140(

14387( מסוג ABEK-P3. מנע מגע של 
התכשיר עם העור או העיניים. אל תשאף 
את אדי התכשיר. אסור לאכול, לשתות 
או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

אופן היישום: 
LOWER 7 מיועד ליישום באמצעות מערכת 

הדישון וההשקייה בטפטוף.
1. יש לפתוח את קצוות המחלקים

והשלוחות.
2. יש  לשטוף את מערכת ההשקייה במים. 
3. כשהמערכת מגיעה לספיקה יציבה יש

להזריק את החומר בהתאם לאיכות 
 1000-750 ורמת המשקעים:  המים 
בטיפולים  מים  מ"ק   1 לכל  סמק 
שוטפים/מניעתיים, ובין 1500-1000 
יש  כאשר  מים  מ"ק   1 לכל  סמ"ק 

סתימות במערכת.  
בסוף הטפטפת  במי   pH ה  4. רמת 
השלוחה צריכה לרדת מתחת ל-3. 

5. זמן ההזרקה 40-20 דקות.
6. בסיום ההזרקה יש לעצור את ההשקיה 

ולהמתין לפחות  4 שעות.
7. לאחר מכן יש לשטוף פעם נוספת

ללא חומר במשך 10 דקות.
8. במקרים של סתימות רבות במערכת יש
לחזור על שטיפת המחלקים והשלוחות.

עם   LOWER 7 לשלב  אין  שילובים: 
תכשירים אחרים.

בגמר השימוש:
ניקוי מכל הדישון: בגמר העבודה עם 
התכשיר יש לרוקן את המכל מהשאריות 
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר 
כך יש לשטוף את מכל הדישון וכל חלקיו 
במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק 

בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
ולשטוף  לרוקן  אין  סילוק תשטיפים: 
תכשירים או שאריות ממתקן דישון, ממכל 
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, 
הפסולת  לאתר  ופינוי  אידוי  טיהור, 

הרעילה ברמת חובב.
בתום  העבודה:  בגמר  אישית  הגנה 
במים  ידיך  את  היטב  רחץ  העבודה, 
ובסבון, התקלח והחלף את בגדיך. בגדים 

מזוהמים יש לכבס בנפרד.

הערה: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מהגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן.
היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר. 
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משווק ע"י: גדות אגרו בע״מ

DANGER

ניתן  המטופל:  לשטח  מחדש  כניסה 
בגמר  מיד  המטופל  לשטח  להיכנס 

היישום.
אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו 
המקורית, במקום קריר )C-4˚C˚23( מוצל, 
לאחסון  המיועד  ונעול  מאוורר  מוגן, 
ילדים  ידם של  דשנים. הרחק מהישג 
ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא 
התכשיר במגע עם חומרי מזון או עם 

מספוא.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שדלף 
בחול  לספוג  יש  שנשפך,  או  מהמכל 
ולהעביר את החול המזוהם לאתר פסולת.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה 
היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה 
בלחץ מים שפוך את התשטיף אל מכל 
הדישון. נקב ומעך את האריזה השטופה 

והשלך אותה למכל האשפה.
עזרה ראשונה:  במקרה של מגע בעור, 
יש להסיר בגדים מלוכלכים ולרחוץ את 
איברי הגוף שהזדהמו בהרבה מים ובסבון. 
פנה לרופא אם הופיע גירוי.  במקרה 
של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים 
זורמים למשך 15 דקות לפחות ולפנות 
לרופא אם הופיע גירוי.  במקרה של 
בליעה, יש לשטוף את הפה, לשתות מים. 

פנה לרופא. 
לייעוץ  הארצי  במרכז  לרופא:  מידע 
רפואי להרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. 

טל': 04-7771900.


