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העשן ידביר חרקים מצויים בזמן הטיפול ע"י מגע ישיר בין החרק לעשן.

מכיל : Permethrin ציס טרנס 25:75 )פירתרואיד( 13.5%

פרמתרול אבוקות עשן
מיני/מקסי

PERMETHROL SMOKE GENERATORS – MINI/MAXI
بريمرتول- مشعة تدخني جحم صغري\جحم كبري

להדברת תיקנים וחרקי מחסן במחסנים סגורים בלבד

הוראות שימוש:
• התכשיר בוער ללא להבה תוך ייצור עשן לבן וסמיך

• העשן ידביר חרקים מצויים בזמן הטיפול ע"י מגע ישיר בין החרק לעשן
• השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למדביר בעל רישיון הדברה במבנים ושטח פתוח בתוקף

• לשימוש במחסנים סגורים בלבד.
• התכשיר לא מיועד לשימוש  בדירות המשמשות למגורים. כמו כן, אסור השימוש במחסני מזון ובחניות לממכר מוצרי מזון.

הוראות שימוש – מינונים:
לחרקים מעופפים: אבוקה אחת מספיקה ל1000 מטר מעוקב.

לחרקים זוחלים: אבוקה אחת מספיקה ל62.5 מטר מעוקב. סגור דלתות וחלונות ושאר פתחים ושאר פתחים באזור המיועד לטיפול.
• בזמן הטיפול על המבנים להיות ריקים מבע"ח, מזון ומים. 

• הצב שלט המודיע שהתבצעה פעולת הדברה והזהר מפני כניסה לאזור המטופל.
• הוצא אנשים, מזון, ובע"ח כולל אקווריום דגים ממקום המיועד לטיפול.

• פזר את האבוקות הנחוצות באופן שווה בחדר , על גבי מרצפת או חומר חסין אש.
• הסר את מכסה הפלסטיק מראש האבוקה והחל להדליק את האבוקות באמצעות גפרורים )2-3 ביחד(,

  החל מהאבוקה הרחוקה ביותר מדלת היציאה ובהדרגה עד לדלת כך שהיציאה תהיה מהירה.
• השאר את האזור המטופל סגור לפחות 4 שעות.

• לאחר גמר הטיפול יש לאורר את המקום ע"י פתיחת כל הפתחים לפחות למשך שעתיים.
• יש לאסוף את האבוקות והמצעים עליהם הונחו האבוקות בתום האוורור.

• חל איסור על כניסה לאזור המטופל אלא לאחר שהמדביר דאג לאוורור המקום ואסף את האבוקות מהשטח.

אזהרות לאדם: 
• התכשיר מזיק בשאיפה, בבליעה ובמגע עם העור והעיניים.

• מגרה עיניים ואת מערכת נשימה. עלול לגרום לרגישות במגע עם העור.
• התכשיר דליק, הרחק ממקור חום ואש.
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סיכונים לסביבה:
• התכשיר דליק, הרחק ממקור חום ואש. התכשיר בוער ללא להבה תוך ייצור עשן לבן וסמיך.

• התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים.
• התכשיר עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.

• אין לזהם נחלים או מקורות מים אחרים עם התכשיר או אריזות ריקות
• התכשיר רעיל לדבורים.

מס' רישום של המשרד להגנת הסביבה: 276

אריזות: 31גר'x 6יח׳,  3.5גר'x 24 יח׳
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