RIMEX
WP
אבקה רטיבה

מכיל:

 25%פרמטרין ) -פירטרואיד(.
חומר בלתי פעיל עיקרי  -קאולין.

למדבירים בלבד

ל ק ט י ל ת זבובים ,יתושים ,תיקנים ,נמלים ופרוקי רגליים אחרים.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש !

אזהרות לאדם :מזיק בנשימה ובבליעה .עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור ועיניים.

POISON

מכיל  1ק"ג

תאריך התפוגה של התכשיר

תאריך עדכון התווית 6/16

מספר הרישום של המשרד
להגנת הסביבה  329הרישום בתוקף עד 2022
מספר אצוות היצור

אזהרות :אין לרסס ישירות על בעלי חיים ,מזון ,כלים ומשטחים להכנת מזון .כסה מזון ,ציוד מזון וכלי אוכל ,לפני הריסוס.
אמצעי בטיחות :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/P3רחץ ידיך וחלקי גוף חשופים עם גמר
הריסוס וכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.
עזרה ראשונה :התרסיס עלול לגרום לגירויים בעיניים ובעור .במקרה של מגע עם העיניים ,שטוף במים זורמים .במגע עם העור ,שטוף במים וסבון.
במקרה של חשד להרעלה יש לפנות באופן מיידי לרופא .מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות 04-8541900
סיכונים לסביבה :רעיל מאוד לדגים ולבעלי חיים מימים ,אין לרסס ליד מקווי מים .עלול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח על הסביבה .רעיל לדבורים.
הוראות שימוש :רסס שטחים פנימיים וחיצוניים של בנינים ,רצפות וקירות ומקומות בהם החרקים נמצאים ,בתנאי שהמזון לא יבוא במגע עם השטח
המרוסס.
מינון
המזיק
 1חלק "רימקס" ב 100-חלקי מים ) 0.25%חומר פעיל בתרסיס הסופי(
זבובים ,יתושים וחרקים מעופפים אחרים
 1חלק "רימקס" ב 50-חלקי מים ) 0.50%חומר פעיל בתרסיס הסופי(
תיקנים וחרקים זוחלים אחרים

 1ליטר תרסיס מספיק לכיסוי של כ 52-מ"ר שטח מטופל .לפני השימוש בדוק השפעת התרסיס על המשטח המרוסס.
לקטילת זבובים ,יתושים וחרקים מעופפים אחרים :רסס במקומות בהם נחים החרקים המעופפים .שטחים פנימיים וחיצונים של מבנים ,קירות ,רצפות,
אדני חלונות ומצבורי אשפה .חזור על הטיפול עם התחדשות הנגיעות ,רסס על פני השטח המטופל עד כדי הרטבה מלאה.
להדברת תיקנים וחרקים זוחלים אחרים :רסס בסדקים ,חריצים ,מתחת לכיורים ,לאורך קירות ,בנקודות ביוב ובמקומות מסתור של החרקים.
כניסה מחדש :כניסה לאזור המרוסס תהיה רק לאחר ייבוש התכשיר ואוורור המקום ,ולא פחות משעה אחת לאחר הריסוס.
אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או היתר הדברה בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה .השימוש והיישום של התכשיר מותרים לבעלי
היתר הדברה לחרקים בלבד.
המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התוית עלול לסכן את בריאות הציבור ,המשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על
החוק.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי הדברה ,יש למנוע גישה של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
טיפול באריזות ריקות :לאחר ריקון תוכן השקית למיכל הריסוס ,יש להשליך את האריזה הריקה למיכל האשפה.
טיפול בתכשיר שנשפך :במקרה שתשכיר לא מוכן נשפך יש לאסוף לתוך שקית ,לסגור אותה ולהשליכה למיכל אשפה רעילה המיועדת לפינוי לרמת חובב.
במקרה שתרסיס מוכן נשפך ,יש להספיגו בחומר ספיגה ,לאסוף לתוך שקית ,לסגור אותה ולהשליכה למיכל אשפה רעילה המיועדת לפינוי לרמת חובב.
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