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מכיל:
) Bifenthrin 0.096%פירטרואיד (
החומר הבלתי פעיל עיקרי -מים.
הוראות שימוש :נער היטב לפני השימוש.
POISON
יש לפנות או לכסות אקוריומים לפני הריסוס.
להדברת תיקנים נמלים וחרקים זוחלים:
יש לרסס לאורך פנלים  ,מתחת לכיורים ,מאחורי מקררים ובכל מקום
מסתור אחר של החרקים .אזהרה :חל איסור על ריסוס על גבי מנועים
ואביזרי חשמל .יש לחזור על הריסוס בהתאם לנגיעות
להדברת פרעושים :שאב אבק משטיחים ,ספות ,כורסאות ,וכו' טרם
הטיפול .יש לרסס את שקית השואב ולהשליכה .יש לרסס במקומות
מרבץ של בעלי החיים ,שטיחים ,ריפודים וכל מקום בו נמצאים הפרעושים.
טפל בחיות המחמד עם תכשיר וטרינרי בכדי למנוע נגיעות מחודשת .אין
לרסס ישירות על חיות הבית .עפ"י הנגיעות ,יש לחזור על הטיפול.
היות והתכשיר מכיל סוכר ,המשטח המרוסס עלול להיות דביק.
אמצעי בטיחות :רעיל בבליעה ,מסוכן בנשימה.
* אין לרסס ישירות על בעלי חיים ,מזון ,כלים ומשטחים להכנת מזון.
* אין לרסס בחלל * .המנע ממגע התכשיר עם הפנים ,העיניים והעור.
שטוף היטב עם מים נקיים במשך  15דקות * המנע
במקרה של מגע,
מלשאוף את ענן התרסיס * .אין לאכול או לעשן בזמן הריסוס * .אין לרסס
בסמוך לאש דולקת או למקורות אש* .במקרה של חשד להרעלה יש לפנות
באופן מיידי לרופא ,עם תווית התכשיר.
אזהרות לאדם :רעיל בבליעה ובמגע עם העור ,עלול לגרום לגירויים בעור
ובעיניים.
סיכונים לסביבה :רעיל לדבורים לדגים ולבעלי חיים מימיים עלול לגרום נזק
ארוך טווח בסביבה מיימית.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר במקום נעול ,המיועד לחומרי הדברה ולמנוע
גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול
לסכן את בריאות הציבור המשתמש ואיכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.
מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה  536בתוקף עד 2021
אצוות היצור :ראה בחזית התווית
תאריך התפוגה של התכשיר :ראה בחזית התוית
מכיל 750 :סמ"ק
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לקטילת נמלים ,פרעושים ,תיקנים
וחרקים זוחלים אחרים.
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