
תכונות ומטרות השימוש: שמן 10 משמש להדברת זחלי יתושים. היישום של התכשיר מוגבל 
לבריכות חמצון ושיקוע ולפריצות/זרימות ביוב בלבד. במקרה חריג אחר היישום מותנה באישור 
מרכז מזיקים והדברה במחוז. חל איסור על שימוש בתכשיר היכן שדייג מתקיים. התכשיר יעיל 

10 קוטל את זחלי היתושים באופן מכני ומונע אפשרות לפיתוח  שמן  בהדברת כל דרגות הזחלים והגלמים. 
תנגודת. שמן 10 מצטיין בכושר התפשטותו על פני המים ובקלות השימוש בו פועל במהירות. 

קרא בעיון את התווית לפני השימוש !
ובדרכי  בעיניים  לגירויים  לגרום   עלול  הנשימה,  לדרכי  ובחדירה  בבליעה  קטלני  להיות  עלול  לאדם:  אזהרות 

הנשימה. 
סיכונים לסביבה: התכשיר פוגע בבעלי חיים מימיים, עלול לגרום לצריבות זמניות על דגנים רב שנתיים , גומא 

וצמחים אחרים הבאים במגע עם התכשיר.
הוראות השימוש: רסס במינון של  5-10 ליטר שמן עשר לדונם שטח מטופל. (עומק המים אינו משנה את מינון 
הטיפול). השתמש בציוד ריסוס המקובל. היישום של התכשיר מוגבל לבריכות חמצון ושיקוע ולפריצות/זרימות 

ביוב בלבד. כעבור עשרה ימים יש לבדוק אם התפתחה נגיעות מחודשת ובהתאם לכך לחזור על הטיפול.
אמצעי בטיחות ומיגון: הרחק מהישג ידם של ילדים. בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל 
בגדי עבודה ארוכים, נעליים גבוהות סגורות, כפפות (תקן EN374/3) משקפי מגן (EN-166) ומסכת חצי פנים 
(EN-140) עם מסנן משולב מסוג ABEK-2/P3. הימנע ממגע בפה, בעור ובעיניים. אין לאכול, לשתות או לעשן 

בעת יישום התכשיר. אחר השימוש בתכשיר, רחץ ידיים במים וסבון. אין לרסס ישירות על בעלי חיים. 
הרחק ממקור אש ולהבה. במקרה של שריפה יש לבצע כיבוי באמצעות מטף /מטפה , קצף, כימיקל יבש, או - 

CO2 או ערפל מים.
בגדים מזוהמים  ד' לפחות. הסר   15 וסבון למשך  זורמים  עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעור שטוף במים 
ונעליים ופנה מיד לקבלת טפול רפואי. במקרה של מגע בעיניים-שטוף עיניים פקוחות בזרם חלש של מים נקיים 
למשך 15 דק', פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. במקרה של חשד להרעלה יש לפנות מידית למרכז הארצי להרעלות 

או לרופא עם תווית התכשיר. טלפון של מרכז הארצי למידע בהרעלות - 04-7771900.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול מאוורר וקריר, המיועד לחומרי הדברה, ולמנוע גישה של ילדים ושל 

אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את  טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות  

התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת.
אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או מחזיק ברישיון מדביר בתוקף מאת המשרד להגנת 
הסביבה. השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למחזיקים ברישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח 

בתוקף ובהתאם לתנאים ברישיונו.
המשרד לאיכות הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור 

המשתמש ואת איכות הסביבה. ומהווה עברה על החוק. 

קוטל זחלי יתושים בבריכות חימצון ושיקוע 
ובמקווי מים מזוהמים 
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