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Fipronil 0.01% )פיפרוניל( וחומרי משיכה מכיל : 

פרו-ג'ל נמלים וטרמיטים
PRO- GEL ANTS AND TERMITES

برو-جل منل وحرشات

פיתיון ג'ל להדברת נמלים וטרמיטים
למדבירים בלבד

פרו-ג'ל נמלים וטרמיטים מיועד להדברת טרמיטים ונמלים ממינים שונים כגון נמלה בנאית וסחבנית ננסית.
ניתן להשתמש בפרו-ג'ל נמלים וטרמיטים בשטחי מגורים, אזורים מסחריים, אזורי תעשייה וכד'.  

הוראות השימוש: 
אופן היישום:

יש ליישם את התכשיר באזורים בהם קיימת נגיעות בנמלים וטרמיטים. פתח את פקק המזרק על ידי כיפוף הפיה ומשיכת הפקק, הנח 
את הפיתיון במקום הנגוע והזרק את הפיתיון. ביישום כנגד טרמיטים בתעלות בוץ יש לחשוף מעט מהבוץ באמצעות סיכה ולהחדיר 3-6 

טיפות בקוטר 8-4 מ"מ במרחק 3-2 ס"מ.

בגמר השימוש
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה, רחץ היטב במים וסבון את הידיים ואזורי הגוף החשופים.

הערות:
א. מומלץ לפזר תכשיר בנקודות קטנות ומרובות ככל האפשר באזור המטרה בהתאם למינון הנדרש.

ב. התכשיר יעיל למשך כחודש. אם הפיתיון נאכל  ויש עדיין אוכלוסיה פעילה יש ליישם שנית.
ג. אין ליישם את התכשיר במשטחים בהם מטפלים במזון בו בעת. 
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לשיפור התוצאות:
הימנע מיישום התכשיר במקומות מאובקים, לחים או שמנוניים ובמקומות בהם מתבצעת שטיפה רבה והג'ל עלול להיות מורחק.

הימנע מליישם את התכשיר במקומות שבהם נעשה שימוש לאחרונה בקוטלי חרקים. כמו כן, הימנע מלרסס בקוטלי חרקים לאחר ישום 
הג'ל. הדבר עלול לבטל את משיכת הנמלים לפיתיון.

יש להימנע ממגע עם העור, הפה והעיניים.

אזהרות לאדם: התכשיר מזיק בבליעה ובמגע עם העור. יש להימנע ממגע עם העור, הפה והעיניים.

סיכונים לסביבה: החומר הפעיל בתכשיר רעיל  מאוד לחי במים ועלול לגרום להשפעות ארוכות טווח לסביבה מימית,
הימנע מלזהם מקורות מים. החומר הפעיל רעיל לדבורים.

מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה: 627

תכולה: 30 גרם
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