כללי

אדיר

אדיר

– תרכיז נוזלי

– תרכיז נוזלי

أدير ADIR S.L. -

הוראות שימוש
אזהרות
אדיר חריף מאד למגע עור ולנשימה .מסוכן בבליעה או נשימה ,גורם לגירוי בעור
ובעיניים .לא למאכל ,הימנע מנשימת התרסיס .הימנע ממגע עם העור ,העיניים והבגדים.
אמצעי זהירות ומיגון בזמן השימוש:
נהג בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת הטיפול בחומרי הדברה .יש להשתמש בכפפות
גומי ,מסיכת מגן לפה ומשקפי מגן בעת הטיפול בחומר המרוכז ובמשך כל זמן העבודה.
ניתן לשים כל סוג מסיכה הכוללת פילטר פחם .יש לרסס בכיסוי מלא של הגוף בבגדים
עם שרוולים ארוכים בלתי ספיגים ,דהיינו ,דוחי מים.
אל תאכל ,תשתה או תעשן בזמן העבודה .אל תזהם מזון ומזון בעלי חיים.
סכנות לסביבה:
החומר רעיל לדגים .הימנע מריסוס או רחף לבריכות דגים .אין לרסס ישירות על בעלי
חיים .החומר מתכלה מעצמו ,בהתאם לתנאי הסביבה ,בין  30ל 60 -יום.
הוראות להכנת תרסיס וריסוס:
* לפני הכנת התרסיס יש לדאוג כי מיכל המרסס ,צנרת הריסוס ,המסננים והפומיות
נקיים לחלוטין משאריות של תכשירים קודמים.
* ממלאים את מיכל המרסס בכמות המים הדרושה.
* מפעילים המערבל ומוסיפים את כמות אדיר המדודה למיכל.
* להשגת כיסוי מירבי רצוי לרסס בטיפות קטנות .משתמשים בפומיות קונוס חלולות
כדוגמת קונג'ט או קרמית צהובה ,בלחץ המירבי המומלץ לפי סוג הפומית.
* יש להימנע מלרסס על פני שטחים רטובים .יש לרסס על האובייקט ממרחק של 40-30
ס"מ מכל צדדיו.
* יש לתת לאובייקט להתייבש לצורך יצירת מעטפת הגנה.
* יש לרסס עד נגר .Run off
* אין לשלב אדיר עם כל תכשיר אחר.
* מומלץ לרסס במרסס בעל נפח גבוה.
* יש לחזור על הריסוס עם התחדשות הנזק.

מכיל  3.5גרם בליטר Capsaicin
חומר אינרטי 996.5 :גר' בליטר

מיועד לדחיית חיות בר ומזיקים מהסוגים
המפורטים בטבלה באמצעות צריבת הריריות הבאות עימו
במגע בעיקר בפה
רעילות :מסוכן  -דרגה .IV
מס' או"ם " :לא מסווג "
אינו דליק.
"קרא בעיון את התווית לפני השימוש"
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!

מס' רישיון הגנת הצומח/02 :הצ1686/
ליטר

תכולה:

מס' אצווה:

תאריך תפוגה:

אופן היישום:
אובייקט
* שתילים
* עצים שאינם
נושאים פרי
* צינורות
השקיה
* ציוד מסוגים
שונים

מזיק
חזירי בר

מינון
2% - 5%

צבאים

2% - 3%

מש'
הכלביים
(תנים,
שועלים,
זאבים,
כלבים)

2.5% - 3%

נפח
נגירה

ימי המתנה
עד
התייבשות

 נער היטב לפני השימוש!

הפעולות לביצוע בגמר השימוש
ניקוי המרסס ואביזריו:
עם גמר הריסוס שוטפים היטב את המרסס על כל חלקיו במים
נקיים .מנע זרימת מי השטיפה למקורות מים ולבריכות דגים.
הגנה אישית בגמר העבודה:
בתום העבודה התרחץ ,החלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדי
עבודה שלא כובסו .יש לכבס בנפרד את הבגדים ששימשו
לריסוס.
מועד כניסה מחדש:
ניתן להיכנס לאיזור המטופל לאחר התייבשות החומר כשעתיים
לאחר הטיפול.

.

הערה
ככל
שמידת
הנזק
גדלה
רצוי
להגדיל
את
ריכוז
החומר.

אדיר

– תרכיז נוזלי

אחסון:
יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית במקום נעול ומוצל
המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים והרחק ממזון אדם וחיה .לאחר כל
שימוש הקפד לסגור היטב את האריזה .אין לאחסן בהקפאה או
בטמפרטורה העולה על  50מ"צ.
טיפול בתכשיר שנשפך:
תכשיר שנשפך יש להספיג בנסורת או חול ולהשליך למיכל
אשפה או לאתר מוסדר.
טיפול באריזות ריקות:
שטוף את האריזה היטב ,לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה
בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל המיכל המרסס ,נקב ומעך את
האריזה השטופה והשלך אותה למיכל אשפה או לאתר מוסדר.
עזרה ראשונה:
החומר מגרה את העור וחודר לגוף בבליעה או דרך הנשימה
במקרה בליעה :או במקרה של גירוי יש לפנות לרופא ולהציג
בפניו תווית זו.
פגיעה בעור :שטוף האיבר הפגוע במים ובסבון מס' פעמים .לא
לשפשף.
פגיעה בנשימה :יש לעבור למקום עם אוויר חופשי.
פגיעה בעין :רחץ במים זורמים נקיים במשך  15דקות .התייעץ
ברופא.
מידע לרופא :מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא:
.04 -8541900
תאריך עדכון תווית03/2016 :
.

בעל רישיון ויצרן:

דע-קדם פרוייקטים ( )1987בע"מ

החטיבה לביוטכנולוגיה חקלאית

רח' הזית  ,8גן-חיים  .44910טל 09 -7417283 :פקס09 -7417387 :
www.du-kedem.com E-mail: info@du-kedem.com
תנאי מכירה:
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו ,אולם היות שאין
באפשרותם לפקח על אופן האחסון והשימוש 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.

שמור במקום חשוך וקריר

