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VAPORMATE GAS

להדברת חיפושית התסיסה בתמרים לאחר קטיף
הגבלת שימוש:
השימוש ב Vapormate-מותר רק לישמים מורשים ,בעלי היתר איוד בלתי מוגבל מטעם המשרד להגנת הסביבה.
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יש לשלט את כל הכניסות לאזור האיוד בשלטים ”סכנה ,איזור איוד ,הכניסה עם ציוד מגן מתאים בלבד” הכוללים
סימני אזהרה .במקומות סגורים יש לדאוג לאוורור על ידי וונטות עם פתח אוורור לאוויר הפתוח.
כל ציוד חשמלי חייב להיות מחובר להארקה למניעת היוצרות חשמל סטטי .בחללים סגורים יש להתקין מכשור
מתאים לגילוי אתיל פורמט ,דו-תחמוצת הפחמן ,וכהל .יש להקפיד לא לעבור את הרמות של  100חלקי מיליון אתיל
פורמט 5 ,חלקי מיליון פורמיק אסיד ו 5000-חלקי מיליון דו-תחמוצת הפחמן בזמן חשיפה של  8שעות .יש להקפיד
על ניטור של רמות אתיל פורמט ,פורמיק אסיד ודו-תחמוצת הפחמן באוויר באזורים של תוצרת לאחר איוד ובאזורי
אחסון הבלונים.
אזהרות סביבתיות:
אין לזהם מקורות מים כלשהם עם התכשיר או עם הבלונים הריקים.
הוראות שימוש:
יש להזרים את ה VAPORMATE-לחלל אטום היטב כדי לאפשר לתכשיר חדירה מכסימלית לתוצר המיועד לחיטוי .את הגז ניתן
להזרים דרך צינור נחושת עם חור יציאה של  1-1.5מ“מ בקצה ללא שימוש בווסת .ניתן לחמם את הגז לפני כניסתו לחלל חיטוי
בעזרת סליל חימום העובר דרך מים חמים בטמפרטורה של  75מעלות צלזיוס .בעת היישום יש להציב מאווררים או אמצעי אחר
לפיזור האוויר בנפח המטופל .אין לבצע טיפול מתחת ל 24-מעלות צלזיוס בתמרים ,ו 15-מעלות צלזיוס בגרעינים.
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בעל הרישום והמשווק :אגריטרה בע“מ

היצרן :חב‘ BOC a part of The Linde group

המשווק :אגריטרה בע“מ מפרץ חיפה  26110ת.ד 10171 .חיפה
טלפון09-7626257 :
מען למכתבים :ת.ד ,10717 .חיפה
כללי:
ואפרמייט הינו תכשיר לחיטוי תוצרת חקלאית טרייה לאחר קטיף .באמצעות החיטוי ניתן להדביר חיפושיות תסיסה
ומזיקים אחרים הנמצאים בתמר ,וגורמים לפגיעה חמורה באיכות הפרי.
אזהרות:
רעיל בשאיפה
מגרה עיניים ,אף ומערכת הנשימה
אמצעי זהירות:
בעת שימוש בתכשיר יש להשתמש במסכה עם פילטר  ABEK-3וכפפות גומי עמידות לנוזלים.
ללבוש בגדים ארוכים ולנעול נעליים גבוהות.
יש להימנע ממגע התכשיר בעור ועיניים.
הרחק מהישג ידם של ילדים.
אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן היישום.

 420גר/מ3

לאחר הגדיד

 12שעות חשיפה
נובר התבואה
חיפושית הקמח
חדקונית האורז
אורזית משוננת חזה

 420גר/מ3

 24שעות חשיפה

באחסון

לחשב לפי נפח
התא המיועד
לחיטוי

מיחזור אריזות:
את הבלון הריק יש להחזיר למשווק.
כניסה מחדש:
הכניסה לאזור המטופל מותרת רק לאחר אוורור המקום.
תכשיר שדלף או בלון פגום:
בלון שדולף או שפג תוקפו או שנפגע בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת
חובב ובדיווח למשווק.
אחסנה:
יש לאחסן את הבלונים באזור מאוורר מוצל ובטוח שלא מאפשר גישה לילדים ואנשים בלתי מורשים .אין לחמם את הבלון.
לאחר היישום:
יש לרחוץ ידיים וחלקי גוף שנחשפו לגז בתום השימוש.
עזרה ראשונה:
הוצא את הנפגע מאזור האיוד .הורד את כל הבגדים שבאו במגע עם התכשיר ,רחץ היטב את העור במים וסבון .במקרה
של מגע בעיניים שטוף אותם היטב במשך  15דקות .במקרה של הרעלה פנה לרופא והראה לו את תווית המוצר.
לידיעת הרופא:
הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות הוא04-8541900 :
עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה .קרא את התוית בתשומת לב ופעל
בהתאם להוראות.
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