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טורפדו - תחנות האכלה להדברת תיקנים
מכיל :  פיפרוניל   -  FIPRONIL(   0.05%(   חומר   מר   )ביטרקס(   0.001%                                                                                                                                   

חומרי   משיכה    מזון   ומים - השלמות   עד100%                                                                                                   
קרא בעיון את   התווית   לפני   השימוש !                                                                                           

אזהרות   לאדם: מזיק   בבליעה.גורם   לגירוי   בעיניים.
סיכונים   לסביבה:החומרהפעילבתכשיררעילמאודלחיבמיםועלול
לגרוםלהשפעותארוכותטווחלסביבהמימית,הימנעמלזהםמקורות

מים.החומרהפעילרעיללדבורים .                                                                                                                                                                                 
 " טורפדו "הינו   פיתיון   מושך   וקוטל   תיקנים.יעיל   להדברת   מינים   שונים:  
 תיקן   גרמני,תיקן   פסים,תיקן   מזרחיותיקן   אמריקאי.התיקנים   נמשכים  
 לג ' ל   אוכלים   וחוזרים   למסתור.שם   הם   מתים   והופכים   למזון   לשאר  

 התיקנים   דבר   שגורם   להרעיל   את   שאר   התיקנים.
הוראות   השימוש:    

יש   להניח   את   בתי האכלה   במקומות   בהם   אין   גישה   לילדים   ולחיות 
מחמד   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

באזור   הימצאות   התיקנים   כגון:ארונות   מטבח,חדרי   מקומות   טיפול   :  
 אמבטיה,מכשירים   חשמליים,מחסנים   וכדומה.                                  

הערה:מומלץלנקות   את   האזור   לפני   הטיפול . יש   להימנע   מליישם   את  
במקומות   בהם   מכינים   מזון,  התכשיר   במקומות   פתוחים   או   חשופים
במקומות   מאובקים,לחים   או   שמנוניים   או   במקומות   בהם   הג ' ל   עלול  
 להיות   מורחק   במהלך   עבודות   ניקיון   שגרתיות.יש   לחזור   על   הטיפול  

 לפי   הצורך.
אמצעי   בטיחות:הרחק   מהישג   ידם   של   ילדים  . שמור   במקום   קריר.אין  
 לאכול,לשתות   ולעשן   בזמן   שימוש   החומר.הרחק   ממזון   וממשטחים  

 להכנת   מזון . מנע   מגע   של   התכשיר   עם   העור,או   העיניים .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
,שטוף   בזהירות   במים   במשך   עזרה   ראשונה:מקרה   של   מגע   בעיניים
בעת   תאונה   או   אם   אתה   חש   ברע   או   אם   יש   חשד    דקות   אחדות.

 להרעלה,פנה   מיד   לייעוץ   רפואי   והצג   את   האריזה .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מרכז   הארצי   למידע   בהרעלות,  טלפון:    04-7771900                                                       

אחסון:יש   לאחסן   את   התכשיר   באריזתו   המקורית   במקום   מוצל   ונעול  
 המיועד   לאחסון   תכשירי   הדברה,   ולמנוע   גישה   לילדים   ושל   אנשים  

 אחרים   שאינם   מורשים   להשתמש   בתכשיר .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
טיפול   באריזות   ריקות:בתום   השימוש   ישלהכניסאתהתחנהלשקית

ניילוןסגורהולהשליךלפחהאשפה

המשרד   להגנת   הסביבה   קובע   כי   שימוש   בתכשיר   זה   בניגוד   להוראות  
 התווית   עלול   לסכן   את   בריאות   הציבור  , המשתמש   ואת   איכות  

 הסביבה   ומהווה   עבירה   על   החוק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

מיוצר   ע״י                               : N.R רועי נעים       
מושב   רמת   רזיאל   7   טל: 02-5023111                                                                                        

מס׳ רישום   של   המשרד   להגנת   הסביבה: 521
תוקף   הרישום   יפוג ב: 2024

מס׳ אצווה:
 תאריך   תפוגה :                                             

מכיל: 
 2 בתי   האכלה   המכילים   4   גר‘  

רימי
להגנת הצומח והסביבה בע״מ
ת.ד. 4002 פתח תקווה 49130
טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550
  www.rimi.co.il  cs@rimi.co.il :שרות לקוחות

פתיון ג׳ל לתיקנים

תחנות האכלה 
להדברת תיקנים

משווק בלעדי

توربيدو -محطات التغذية  إلبادة الصراصير
يحتوي على: فيبرونيل FIPRONIL( 0.05%( - مادة مرة الطعم بيتركس 0.001%

مادة جاذبة، غذاء وماء – اكمال حتى 100%
اقرأ امللصق بتمعن قبل االستخدام!

حتذيرات للبشر: يضر عند البلع. يسبب تهيج العينني.
البحرية  للكائنات  جداً  سامة  املستحضر  يف  الفعالة  املادة  البيئة:  على  مخاطر 
وميكن ان يتسبب بتأثيرات طويلة املدى على البيئة املائية، جتنب تلويث مصادر املياه. 

املادة الفعالة سامة للنحل.
العديد  إلبادة  فعال  الصراصير.  وتقتل  جتذب  )طعم(  جاذبة  مادة  هو  "توربيدو" 
من األنواع: الصرصور األملاني، الصرصور املخطط، الصرصور الشرقي والصرصور 
األمريكي. تنجذب الصراصير للجل وتأكله وتعود إلى مخابئها. هناك متوت وتتحول 

لطعام لبقية الصراصير، األمر الذي يسبب تسمم بقية الصراصير.
تعليمات االستخدام:

إليها من قبل  الوصول  التي ال ميكن  التغذية يف األماكن  يجب وضع خاليا 
الصغار أو احليوانات األليفة.

املستحضر  املكان قبل استخدام املستحضر. مينع وضع  بتنظيف  مالحظة: ينصح 
يف األماكن املفتوحة أو املكشوفة أو يف األماكن التي يتم فيها حتضير األطعمة، يف 
األماكن املغبرة، أو الرطبة، أو التي تنتشر فيها الدهون أو يف األماكن التي قد يتم فيها 
حتريك املادة خالل أعمال التنظيف الروتينية. يجب إعادة وضع املادة وفقاً للحاجة.

وسائل السالمة: ابعد املادة عن متناول الصغار. احفظها يف مكان بارد. مينع األكل 
او الشرب او التدخني خالل استخدام املادة. ابعدها عن الطعام وعن أسطح حتضير 

الطعام. جتنب مالمسة املادة للجلد أو العينني.
االسعاف األولي: يف حال مالمسة املادة للعينني، اشطفها بحذر باملاء لعدة دقائق. 
فوراً  توجه  تسمم،  بحدوث  شك  هناك  كان  او  بسوء  شعرت  اذا  او  االصابة  عند 

لالستشارة الطبية مصطحباً العبوة.
املركز القطري ملعلومات السموم، هاتف: 04-7771900

ومغلق  مظلل  مكان  يف  األصلية  عبوته  يف  املستحضر  تخزين  يجب  التخزين: 
اخرين  اشخاص  أو وصول  اليه  الصغار  املبيدات، جتنب وصول  لتخزين  ومخصص 

غير مؤهلني الستخدام املستحضر.
التعامل مع العبوات الفارغة: بعد استخدام املستحضر، يجب إدخال تغذية املنازل 

يف كيس نايلون مغلق وإلقاءه يف القمامة.

تؤكد وزارة حماية البيئة بأن استخدام هذا املستحضر مبا يخالف 
التعليمات الواردة يف امللصق ميكن ان يهدد صحة اجلمهور، وصحة 

املستخدم وجودة البيئة، ويشكل مخالفة للقانون
انتاج: N.R روعي نعيم

رمات رزيال 7، هاتف: 02-5023111  
رقم الترخيص يف وزارة حماية البيئة: 521

التسجيل ساري املفعول حتى: 2024

رقم اإلصدار: 
تاريخ انتهاء الصالحية:

يحتوي على: 2 خاليا تغذية بسعة 4 غم

הוראות שימוש:
הנחאתבתיהאכלהבאזור

הימצאותהתיקניםכגון:ארונות
מטבח,חדריאמבטיה,מכשירים

חשמליים,מחסניםוכד'.

מזיק לסביבה
Dangerous to the 

Environment
ضار بالبيئة


