
 

 מתחלב תרכיזאל קצף                       
 
 
 

 , תכשיר לשבירת קצף ומניעתו במיכלי ריסוס במטעים
 .בבתי אריזה, חיטוי ודינוג, קילוח, במערכות טבילה

 : הוראות שימוש
אין לערבב את התכשיר עם חומרים  :אזהרות

 .מחמצנים
 יש להשתמש בחומר בהתאם :אמצעי זהירות ומיגון

בעת . לכללי הזהירות המקובלים בחומרי הדברה
הטיפול בתכשיר ובעת היישום יש ללבוש בגדי מגן 

ללבוש , מלאים הכוללים סרבל כותנה ארוך וכובע
יש . ולהרכיב משקפי מגן או מגן פנים  PVCכפפות 

או התזה \נשימה ומגע עם העור ו, להימנע מבליעה
 .בתכשיראין לאכול או לעשן בזמן הטיפול . לעיניים

 .יש לנער היטב לפני השימוש :הוראות יישום
 :במטעים .א

. יש להוסיף לתרסיס במיכל עד לשבירת הקצף
 :קצף כתוספת-כמויות משוערות של אל

 111 -ק ל"סמ 1.1 -כ: קוטלי חרקים ופטריות .1
 .ליטר תרסיס

 111 –ק ל "סמ 0.1 – 1.1 -כ: קוטלי עשבים .2
 .ליטר תרסיס

 :בתי אריזה .ב
 111 -יש להוסיף כ, קילוח וחיטוי, במתקני טבילה

 .ליטר מים 1111 -ק תכשיר ל"סמ
 :במערכת דינוג .ג

במברשות הדונג יש להתיז טיפות בודדות על 
 .המברשות עד להעלמות הקצף

 אל קצף
 מתחלברכיז ת אל קצף         

 
 :בגמר השימוש

 

בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות : המרססניקוי 
אחר כך יש לשטוף את . תשטיפיםבהתאם להנחיות לסילוק 

את התשטיפים יש לסלק . המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט
 .בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן : סילוק תשטיפים
אל בריכות דגים , אחר אל הקרקעאו ממתקן ממיכל איסוף , ריסוס

סלק תשטיפים בשיטות יש ל .מקווי המים למיניהםמקורות  ואל
ריסוס בשטח : כגון, מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה

אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה , טיהור, שימוש חוזרחקלאי 
 .ברמת חובב

את הידיים במים  היטביש לשטוף  :הגנה אישית בגמר העבודה
בתום . וסבון לאחר הטיפול בחומר ולפני אכילה שתייה ועישון

יש לשטוף . ש להתרחץ היטב ולהחליף בגדי עבודהי ,העבודה
בגדי עבודה  יש לכבס בנפרד במים . היטב הכפפות ומגן הפנים

 .חמים וסבון

, במחסן נעול, אחסון התכשיר יעשה באריזתו המקורית :אחסון
מחוץ להישג ידם של , המיועד לאחסון חומרי הדברה קריר ויבש

 . ילדים ואנשים בלתי מוסמכים

תכשיר שנשפך יש לכסות בחול כדי  :שיר שנשפךטיפול בתכ
 .לאסוף ולהשליך למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה, לספגו

שטוף האריזות , בתהליך הכנת התרסיס :טיפול באריזות ריקות
נקב ומעך את . הריקות שלוש פעמים במים והוסף לתערובת

האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת 
 .רעילה

אין לגרום , בטעות בליעת החומרבמקרה של  :עזרה ראשונה
במקרה של . יש לפנות מיד לרופא ולהציג לפניו תווית זו. להקאה

יש לשטוף היטב האזור שנחשף במים חמים  מגע התכשיר בעור
יש לשטוף בזרם חלש של מים , התזה לעינייםבמקרה של . וסבון
 .בפניו תווית זופנה לרופא והצג . דקות 11לפחות , נקיים

מספר הטלפון של המרכז הארצי לייעוץ רפואי  :מידע לרופא
 40-0001444ם "ח רמב"בי, בהרעלות
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   آل كيتسيف

 קרא בעיון את התווית לפני השימוש

  (Silicone) סיליקוןליטר \גרם 111  :מכיל

הינו תכשיר לשבירת קצף ומניעתו " אל קצף" :כללי
 .ריסוס ודינוג ,חיטוי, במערכת טבילה

 לא מסווג :ם"מספר או    ( IVדרגה )מסוכן  :רעילות
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 מ"פק בע - מוצרי סייפ :בעל הרישיון והיצרן
 470-6000222 .טל חדרה, 7מאיר אסטוריה 

 

 
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו אולם : לתשומת לב

אין הם אחראים לכל , מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו
הן אם , התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה

 .לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר


