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פתיון גרגירי ()GB

הגנה אישית בגמר העבודה:
רחץ את הגוף עם מים נקיים וסבון .יש לכבס את
הבגדים בנפרד עם תום הפיזור.
כניסה מחדש לגינה לאחר הפיזור:
ניתן להכנס רק לאחר השקייה נוספת .אין להכניס
לשטח המטופל בעלי חיים וילדים כל זמן שהגרגרים
נראים.
איחסון:
שמור את התכשיר באריזתו המקורית במקום קריר,
יבש ,מאוורר ונעול המיועד לאחסון חומרי הדברה.
הקפד לאחסן הרחק ממזון ,שתיה ,מספוא ,מחוץ
להישג ידם של ילדים ,אנשים שאינם מוסמכים ובעלי
חיים.
טיפול בתכשיר שנשפך:
תכשיר שהתקלקל או שפג תוקפו בזמן האחסון הינו
כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה
ברמת חובב .תכשיר שהתפזר ,יש לאוספו בעזרת
יעה ולאחסנו בכלי סגור עד לפינויו לאתר הפסולת
הרעילה.
טיפול באריזות ריקות:
אין להשתמש באריזות שימוש חוזר .יש להכניס את
האריזה הריקה לשקית אשפה פלסטית אטומה
ולהשליך לפח האשפה.
עזרה ראשונה ומידע לרופא:
המרכז לטיפול בהרעלות .ביה“ח רמב“ם
טל04-7777119 .

לקטילת זחלים,
ערצבים וחגבים
בגינת הנוי
מכילSodium Fluosilicate 15% :

תכולה 500 :גרם

מספר רשיון הגה“צ/ 97 :הצ1010 /
מספר או“ם :לא מסווג
דרגת רעילות :מסוכן לבריאות III
מספר אצווה:

תאריך עדכון התווית5/2020 :

היצרן:
ת.ד 4002 .פתח תקווה 4959404
טל ,03-9221551 .פקס03-9221550 .
שרות לקוחותcs@rimi.co.il :
www.rimi.co.il

פתיון גרגירי

לקטילת זחלים ,ערצבים
וחגבים בגינת הנוי.
קרא את התווית בעיון לפני השימוש

לא לשימוש ביתי-
לשימוש חקלאי
מסוכן לבריאות

לא לשימוש בגינות ביתיות
אזהרות:
החומר רעיל בבליעה ,במגע עם העור והעיניים
ובשאיפה .עלול לגרום לגרוי העור ,והעיניים ודרכי
הנשימה .בעת מגע עם אש משחרר גזים רעלים.
אמצעי זהירות ומיגון:
מנע מגע עם העור והעיניים והמנע משאיפת החומר.
לבש חולצה ומכנסיים ארוכים ,נעל נעלי עבודה
וחבוש כיסוי לשיער .השתמש בכפפות גומי (תקן
 ,)EN/374/3במסכת חצי פנים (תקן  )EN-140עם
מסנן מסוג ( ABEK-P3תקן  )EN-14387ובמשקפי
מגן (תקן  .)EN-166אין לפזר על צרכי מזון ושתייה.
אין לעשן ,לאכול או לשתות בכל משך יישום התכשיר.
סיכון לסביבה:
ספסן נוי רעיל לדגים וליצורי מים .יש להמנע מפיזור
התכשיר קרוב למקורות מים כולל ברכות נוי.
הוראות שימוש:
מינון
מזיק
גידול
 15-20גרם
גן הנוי ,אגרוטיס ,פרודניה,
מדשאות לפיגמה ,תולעת הגדוד ל  10-מ“ר
 20-50גרם
ערצבים וחגבים
ל  10-מ“ר
הערות:
* יש לפזר את התכשיר על הקרקע ישירות מהאריזה
המקורית * .מומלץ לפזר על קרקע לחה או לפני
טל ,אחה“צ ,אחרי השקייה או גשם .אין צורך להשקות
מייד לאחר פיזור התכשיר * .במקרה של התקפה
חזקה של המזיק ,מומלץ לפזר שנית .ובנוסף לכך,
מומלץ לפזר רצועות מגן לאורך גבולות הגינה
למניעת פלישת זחלים מגינות נוי שכנות.

