חומר שנשפך :צריך לשפוך עליו חול כדי לספגו ואחר כך להעביר לאתר
פסולת מסודר.
טיפול באריזות ריקות :את האריזות הריקות צריך לשטוף  3פעמים
במים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס ,אחר כך נקב
והשלך את המכל לאשפה.

ֿ
עזרה ראשונה :ידיים וחלקי גוף חשופים שבאו במגע עם חומר צריך
לרחוץ במים נקיים ובסבון.
במקרה של מגע התרסיס בעיניים ,צריך מיד לשטוף את העיניים במים
זורמים במשך  15דקות ולפנות לרופא .במקרה של בליעה ,פנה לרופא
והצג לפניו את התווית.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית
חולים רמב"ם.04-7771900 :
תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו ,אולם היות
שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו,
אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש
בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.
דילווט

D I LW E T

אגן

אחסון:
אחסן התכשיר במקום נעול ,מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה,
מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .היזהר לבל יבוא
החומר במגע עם חומרי מזון ,מספוא ,זרעים ותכשירי הדברה אחרים.
שמור את החומר באריזה המקורית סגורה היטב.

דילווט

פתח כאן

הגנה אישית :בגמר הריסוס רחץ את בגדיך וגופך במים וסבון .כבס בגדי
עבודה בנפרד מכביסה רגילה .אין ללבוש בגדים לא מכובסים.
כניסה לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.

Dilwet

תרכיז נוזלי

Modified Polyalkyleneoxide
Heptamethyltrisiloxane 840 g/L

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/07 :הגה"צ1650/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!

מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-7771900
קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה
ייצור :חברת Momentive, USA
שיווק :אדמה  -אגן בע"מ אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .

www.adama.com/agan
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דרגת רעילות

IV
מסוכן לבריאות

לא מסווג UN No.

סרוק לכניסה
לאתר

2
דילווט פועל על פרחים פתוחים וצורב אותם זמן קצר לאחר הריסוס.
חנטים רבים ,שנוצרו מפרחים שנפגעו מהריסוס בדילווט אינם מתפתחים
כראוי ונושרים לאחר מספר שבועות .מומלץ לבדוק אם יש צורך בתיקון
ידני  5-6שבועות לאחר הריסוס.
אזהרות:
התכשיר עלול לגרום לגירוי חמור בעיניים ולגרות את העור .מסוכן בנשימה.
מנע מגע התכשיר והתרסיס בחלקי גוף חשופים ובעיניים .הימנע מלהימצא
בענן התרסיס .אסור לעשן או לאכול בזמן הטיפול בתכשיר.
אמצעי זהירות ומיגון:
בזמן הטיפול בתכשיר המרוכז ובריסוס יש ללבוש בבגדי עבודה ארוכים
עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות ,וכובע לכיסוי
ולהגנה על השיער.
יש ללבוש כפפות גומי לפי התקן ( , )EN-374/3משקפי מגן עם אטימה
מהצד לפי תקן ( ,)EN-166מסיכת חצי פנים (תקן ( )EN-140עם מסנן
( )EN-14387מסוג . ABEKP3
סכנות לסביבה:
התכשיר רעיל לדגים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה
המימית .מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים .לא רעיל לדבורים.
הערות לטיפול:
דאג לכיסוי מלא של הפרחים בתרסיס .עלים קיימים בזמן הריסוס נצרבים
חלקית ע״י דילווט אבל נזק זה חולף ללא השפעה על המשך הצימוח .מנע
רחף התרסיס לגידולים שכנים .אין לרסס ברוח.
ברוויס

بريفيس

BREVIS

הוראות השימוש
מטרת
הגידול
הטיפול
אפרסק /נקטרינה ,הורדת פרי
עורלה
שקד

מועד הריכוז ב %-נפח
הטיפול
התרסיס
עד נגירה
1.0
שיא
פריחה

שילובים:
אין לשלב דילווט עם תכשירים אחרים.
ציוד הריסוס:
לריסוס עצים צעירים (להורדת פרי עורלה) ניתן לרסס עם מרסס גב או מרסס
רובים או מרסס מפוח עד נגירה.
הכנת התרסיס:
מלא את המרסס עם חצי מכמות המים הדרושה ,הוסף את הדילווט תוך כדי
ערבול והשלם את כמות המים .השתמש בתרסיס מיד לאחר הכנתו.
בגמר השימוש
ניקוי המרסס:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .את התשטיפים יש
לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים:
אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממכל איסוף או ממתקן
אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם .יש לסלק
תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון ריסוס בשטח
חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
ברוויס

بريفيس

BREVIS

