פתח כאן

Spreader DX

אגן

עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעור רחץ היטב במים .במקרה
של מגע בעיניים שטוף במשך כ 15-דקות במים נקיים ופנה לרופא.
במקרה של בליעה פנה מיד לרופא והצג לפניו את התווית.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות
בבית חולים רמב”ם .04-7771900

משטח

DX

مشطيح

תרכיז נוזלי
Alkylaryl polyether alcohol 800 g/L

השאר חומרים בלתי פעילים
משטח להגברת המגע של קוטלי
עשבים וחומרי שילוך

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/72 :הגה"צ541/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח 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.
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קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה
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דרגת רעילות

IV

מסוכן

UN No. 1993
סרוק לכניסה
לאתר

2
אזהרות :עלול לגרום נזק חמור לעיניים .מזיק בבליעה ,בנשימה ובמגע בעור
עם סיכון להשפעות בלתי הפיכות .עלול לגרות את העור.
התכשיר דליק -הרחק מחום וממקורות אש.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הטיפול בתכשיר המרוכז לבש בגדי מגן ,כפפות
גומי ומשקפי מגן .הימנע מלנשום את אדי התכשיר .יש לעבוד במקום מאוורר.
סכנות לסביבה :החומר רעיל לדגים .הימנע מרחף או זרימה לבריכות דגים
ולמקורות מים .לא רעיל לדבורים.
משטח  DXמשפר תכונות ההרטבה והכיסוי של קוטלי עשבים שונים ואת
פעילותם לקטילת מגע של עשבים חד-שנתיים .כמו כן מגביר משטח  DXאת
פעילות המג בשילוך העלים בכותנה.
הוראות שימוש
תוספת משטח  DXלדיאורקס
.1
(עונת סתיו-חורף בלבד)  -מגבירה את קטילת המגע של דיאורקס על עשבים
ח״ש קיימים עד גובה של  5ס”מ .טיפול זה מתאים לכל ריסוס בדיאורקס הניתן
בקרקע בינונית וכבדה .אין להשתמש בתוספת  DXבקרקע קלה.
הריכוז.0.5% :
תוספת משטח  DXלאטרנקס -
.2
להדברת עשבים עד גובה  5ס”מ.
הריכוז.0.5% :
תוספת משטח  DXלמוניטור -
.3
להדברת עשבים קיימים.
הריכוז.0.25% :
תוספת משטח  DXלמג -
.4
לייעול השילוך של עלי הכותנה.
הריכוז :ריסוס מהקרקע .0.5%
ריסוס מהאוויר .1.0%
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הכנת התרסיס :במקרה של תוספת משטח  DXלקוטלי עשבים בתוארית
של אבקה רחיפה יש להכין את התרחיף ורק לאחר מכן להוסיף את המשטח
למרסס.
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.
הגנה אישית :בגמר הריסוס רחץ את בגדיך וגופך במים וסבון .כבס בגדי
עבודה בנפרד מכביסה רגילה .אין ללבוש בגדים שלא כובסו.
כניסה לשטח המרוסס :בהתאם להנחיות לתכשיר המשולב.
אחסון :אחסן את 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.
חומר שנשפך :צריך לשפוך עליו חול כדי לספגו ואחר כך להעביר לאתר
פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :את האריזות הריקות צריך לשטוף  3פעמים במים
ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס ,אחר כך נקב ,מעך
והשלך את האריזה השטופה למכל האשפה.
משטח  DXمشطيح Spreader DX

