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אזהרות לאדם: רעיל בבליעה - מסוכן בנשימה, במגע עם העור עלול לגרום לגירויים בעור ובעיניים.
סיכונים לסביבה: רעיל לדבורים לדגים ולבעלי חיים מימיים עלול לגרום נזק ארוך טווח בסביבה 

מיימית.
הוראות שימוש: נער היטב לפני השימוש.

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: * אין לרסס ישירות על בעלי חיים ,מזון, כלים ומשטחים להכנת מזון. * אין לרסס בחלל. 

* המנע ממגע התכשיר עם הפנים, העיניים והעור. במקרה של מגע, שטוף היטב עם מים נקיים במשך 15 
דקות * המנע מלשאוף את ענן התרסיס. * אין לאכול או לעשן בזמן הריסוס. * אין לרסס בסמוך לאש דולקת 

או למקורות אש. *בעת תאונה או אם אתה חש ברע או אם יש חשד להרעלה, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את 
האריזה. מרכז הארצי למידע בהרעלות, טלפון: 04-7771900.

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 536 בתוקף עד 2021
אצוות היצור: ראה בחזית התווית

תאריך התפוגה של התכשיר: ראה בחזית התוית

תכולה 750 סמ״ק

ملكافحة النمل، البراغيث، الصراصير والزواحف
محلول جاهز لالستعمال

يحتوي:
Bifenthrin   0.096%  )بيروتروئيد(

املادة الغير فعالة اساسية - ماء.
تعليمات االستعمال: حرك )خض( جيدا قبل االستعمال.

يجب ابعاد او تغطية بيوت االسماك قبل الرش.
البادة صراصير، نمل وحشرات زاحفة:

يجب الرش على طول اسفل الجدران، اسفل املصارف وخلف البرادات وفي كل مكان اختباء آخر للحشرات. 
تحذير: يمنع الرش بتاتا على املحركات واجهزة الكهرباء. بحسب االصابة يجب معاودة الرش.

البادة البراغيث: اشفط الغبار من السجاد، االرائك والكراسي الخ قبل بدء املعالجة. يجب رش كيس شافط الغبار 
ورميه.يجب الرش في االماكن حيث الحيوانات والسجاد واملنجدات وفي كل مكان تتواجد به البراغيث. عالج 

الحيوانات االليفة بواسطة مستحضر بيطري بهدف منع اصابة جديدة. يمنع الرش مباشرة على حيوانات البيت. 
بحسب االصابة يجب معاودة الرش. 

بما ان املستحضر يحتوي على سكر، املسطح املرشوش ممكن ان يكون الصق.
وسائل األمان: • يمنع الرش مباشرة على الحيوانات، الطعام، ادوات ومسطحات العداد الطعام. • يمنع 

الرش في الهواء الطلق. • امتنع من تالمس املستحضر مع الوجه، العينني، والجلد.
في حال التالمس، اشطف جيدا باملاء النقية ملدة 15 دقيقة. • امتنع من استنشاق الغبار )رذاذ( املحلول.  • 
يمنع االكل او التدخني اثناء الرش. يمنع الرش بجانب نار ملتهبة او مصادر النار. • في حالة شك بالتسمم 

يجب التوجه فورا الى الطبيب مع الئحة املستحضر.
تحذيرات لالنسان: سام بالبلع، خطر باالستنشاق وبمالمسة الجلد، قد يؤدي للتحسس في الجلد 

والعينني.
تحذيرات للبيئة: سام للنحل واالسماك والحيوانات املائية قد يؤدي الى ضرر طويل األمد في بيئة مائية.

تخزين: يجب خزن املستحضر بمكان مقفل، املعد للمبيدات وملنع وصول االوالد واالشخاص غير 
مؤهلني الستعمال املستحضر.

رقم التسجيل في وزارة حماية البيئة 536.  بصالحية حتى 2021
الوجبة: انظر في واجهة الالئحة

تاريخ انقضاء املفعول: انظر في واجهة الالئحة

يحتوي: 750 سم3

ريمي لوقاية النبات والبيئة م.ض.
 تلفون: 039221551، فاكس: 039221550

www.rimi.co.il

קילר
קוטל נמלים, פרעושים, תיקנים וחרקים זוחלים אחרים

קילר
קוטל נמלים, פרעושים,

תיקנים וחרקים זוחלים אחרים

רימי - להגנת הצומח והסביבה בע״מ
ת.ד. 4002 פתח תקווה 4959404   טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550

cs@rimi.co.il   www.rimi.co.il :שרות לקוחות

נוזל מוכן לשימוש
סגר בטיחות 
למניעת פתיחה

ע״י ילדים
90º לחץ וסובב
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מאושר לקהל הרחב
נער היטב לפני השימוש

נוזל
מוכן לשימוש
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