מורשה באפרסמון כנגד אלטרנריה – .Alternaria alternate
הוראות שימוש:
אזהרות :
מזיק בבליעה.
פולט גז רעיל במגע עם חומצות .עלול לגרום לגירוי בעור.
גורם לגירוי חמור בעיניים .עלול לגרום לגירוי דרכי הנשימה.
אמצעי זהירות:
המנע משאיפת אבק/גז/רסס/אדים/תרסיס.
לבש כפפות גומי (לפי תקן  , ( EN-374/3חבוש משקפי מגן (לפי
תקן  (EN-166ומסיכת חצי פנים ( תקן  )EN-140עם מסנן מסוג
( ABEKP3לפי תקן  )EN-14387בעת הטיפול בתכשיר המרוכז
ובמשך כל זמן העבודה .החומר מתפרק בטמפרטורות מעל 240-
 Cº 250תוך שחרור גזים רעילים  .אין לערבב עם חומר אחר
למעט מים או מי קולחין  .במקרה שרפה או פירוק תרמי יש
לבודד את המיכל ולהציפו בכמויות גדולות של מים  .עיין בגיליון
הבטיחות המצורף לפני השימוש.
סכנות לסביבה :
רעיל מאד לחי במים עם השפעות שליליות לטווח זמן ארוך .מנע
הגעת התכשיר או תשטיפיו למקורות מים ודרכי ניקוז.
הכנת תמיסת חיטוי:
המס  0.95גר' גרגרי פריקליר בליטר מים לקבלת תמיסת חיטוי
בריכוז של  500חל"מ כלור פעיל.
טבול את הפרי בתוך תמיסת החיטוי למשך  30שניות לפני אחסון.
בדוק מידי פעם את ריכוז החומר הפעיל והשלם במידת הצורך
ל 500 -חל"מ כלור פעיל ע"י הוספת גרגירי פריקליר תוך ערבוב
להמסה מלאה.
 pHהתמיסה בין .5-7
לפחות פעם ביום יש לרוקן את מיכל החיטוי ולהכין תמיסה
טרייה.
טבלת יישום :
מינון
נגע
גידול
חלפת )500 (Alternaria alternate
אפרסמון
ח"מ
החומר מתפרק בטמפרטורות מעל  240-250˚Cתוך שחרור גזים
רעילים.
אין לערבב עם חומר אחר למעט מים או מי קולחים.
במקרה שרפה או פירוק תרמי יש לבודד את המיכל ולהציפו בכמויות
גדולות של מים.
עיין בגיליון הבטיחות המצורף לפני השימוש.

דקו ספארק גרגרי
DECCO SPARK GR
بريكلير
מכיל:

Sodium dichloroisocyanurate, dehydrate 99%
) (56% active Chlorine

תכשיר למניעת חלפת באפרסמון
לאחר קטיף
דרגת רעילות( II :רעיל)
מס' או"ם3077 :

בגמר השימוש:
ניקוי מיכל הטבילה :בגמר הטיפול יש לרוקן את המיכל
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות
ממתקן ריסוס  ,ממיכל איסוף או טבילה או ממתקן אחר אל
הקרקע  ,אל בריכות דגים ואל מקווי המים למיניהם  ,כולל כל
מערכות המים  .יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות ע"י
המשרד להגנת הסביבה  ,כגון :שימוש חוזר ,טיהור  ,אידוי
ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :
בתום העבודה התרחץ עם מים וסבון ,החלף בגדים ואל תלבש
שוב בגדים שלא כובסו.כבס בנפרד את בגדי העבודה.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,במקום
מוצל ,יבש ונעול ,המיועד לאחסון תכשירי הדברה ,מחוץ
להישג ידם של בע"ח ,ילדים ואנשים שאינם מוסמכים לטיפול
בתכשירי הדברה ,והרחק ממזונות האדם והחי.
מנע מגע עם מים ,חומרים מחזרים ,אורגאניים ,חומרים
דליקים ,רוב המתכות ,גזים שונים כגון מימן ותרכובות חנקן.
טיפול בתכשיר שנשפך :אם נשפך חומר יש לאספו ולמוסס
בכמות גדולה של מים ולנהוג בו כמו בתשטיף.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב במים,
לפחות שלוש פעמים בזו אחר זו .שפוך התשטיף אל מיכל
החיטוי .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל
האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה:

CAS No. : 51580-86-0
קוד סיכון 2.0.1 Oxidizer : NFPA

"קרא בעיון את התווית לפני השימוש"
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי.
لالستعمال الزراعي – ليس لالستعمال المنزلي

המשווק :סייפ פאק בע"מ
מאיר אסטוריה  ,7חדרה 3850706
מיוצר ע"יShikoku Chemicals Corp. :
Clearon Corp.

מספר רישיון הגה"צ/2017 :ה"צ4412/
תכולה 20.0 :ק"ג מס' אצווה :
תאריך עדכון תווית 12/2017 :

רחץ היטב במים ובסבון את חלקי הגוף שנחשפו לתכשיר.
בכל מקרה של פגיעה בעיניים או בעור יש לפנות לעזרה
רפואית והצג תווית זו.
במקרה של בליעה :אם אתה חש ברע ,פנה מיד לרופא או
למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה
הרפואית רמב"ם.
במקרה של שאיפה :אם הנפגע מתקשה לנשום ,פנה אותו
לאוויר צח והשאר אותו במנוחה בתנוחה הנוחה לנשימה.
במקרה של מגע עם העיניים :שטוף בזהירות במים במשך
במשך  15דקות לפחות .הסר עדשות מגע ,אם ישנן ,ואם
ניתן להסירן בנקל .המשך לשטוף .אם הגירוי בעיניים
אינו חולף :קבל ייעוץ/סיוע רפואי .בכל מקרה של פגיעה
בעיניים או בעור יש לפנות לעזרה רפואית והצג תווית זו.

מידע לרופא :מרכז מידע בנושא הרעלות,
טלפון 04-7771900

