
 
 נוזלתפוחי עץ  זיודרונג ד                     

 

 
 

מיועד לשימוש  .תמיסה לציפוי תפוחים ופירות אחרים
 .רק בבתי אריזה המצוידים במתקן דינוג מתאים

 

 : הוראות שימוש
עיניים , החומר עלול לגרום לגירוי נשימה :אזהרות

 .ועור
 

יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות  :אמצעי זהירות ומיגון
ומגע עם העור , נשימה, יש להימנע מבליעה. הדרושים

אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול . או התזה לעיניים\ו
 .בתכשיר

 

  .הדונג בחביות מוכן לשימוש :הוראות יישום
יש לנקות את הפרי ולייבשו , על מנת לקבל דינוג יעיל

 . לפני הגיעו למדנג
מומלץ להוציא אל בית האריזה , רורפרי שאוחסן בקי

על מנת למנוע הזעה ועיבוי , שעות לפני הדינוג 42
 .ולקבל יבוש מלא של הפרי

 
 
 
 
 
 
 
 

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו : לתשומת לב

אין הם אחראים לכל , אולם מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו
הן , להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זההתוצאות והנזקים העלולים 

 .אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר

תפוחי  זיודרדונג 
 עץ

 

 נוזלתפוחי עץ  זיודרדונג    
 

 :בגמר השימוש
בגמר הטיפול יש לרוקן את המיכל  :מיכל הטבילהניקוי 

 .מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות : סילוק תשטיפים
חר אל אטבילה או ממתקן ממיכל איסוף או , ממתקן ריסוס

כולל כל , מקווי המים למיניהם אל בריכות דגים ואל, הקרקע
יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על  .מערכות המים

, טיהור, שימוש חוזר: כגון, ידי המשרד להגנת הסביבה
 .פסולת הרעילה ברמת חובבאידוי ופינוי לאתר ה

ם יאת הידי היטביש לשטוף  :הגנה אישית בגמר העבודה
יה יבמים וסבון לאחר הטיפול בחומר ולפני אכילה שת

יש להתרחץ היטב ולהחליף בגדי  ,בתום העבודה. ועישון
 בגדי עבודה . יש לשטוף היטב הכפפות ומגן הפנים. עבודה

 .סבוןיש לכבס בנפרד במים חמים ו

במחסן , אחסון התכשיר יעשה באריזתו המקורית :אחסון
מחוץ להישג , המיועד לאחסון חומרי הדברה ומוצל, נעול

יש להרחיק החבית  .ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים
 .מאש ואין לשמרה בשמש

תכשיר שנשפך יש לכסות בחול  :טיפול בתכשיר שנשפך
לאסוף ולהשליך למיכל האשפה או לאתר , כדי לספגו

 .פסולת רעילה

סגור חביות שהתרוקנו והחזר  :טיפול באריזות ריקות
יש לשמרן במחסן נעול של , עד להחזרתן לספק. לספק

אין להשתמש בחבית ! סכנה –זהירות . חומרי הדברה
 .הריקה לכל מטרה אחרת

אין , בטעות בליעת החומרבמקרה של  :עזרה ראשונה
. יש לפנות מיד לרופא ולהציג לפניו תווית זו. לגרום להקאה
יש לשטוף היטב האזור  מגע התכשיר בעורבמקרה של 

יש  ,התזה לעינייםבמקרה של . שנחשף במים חמים וסבון
פנה . דקות 51לפחות , לשטוף בזרם חלש של מים נקיים

 .לרופא והצג בפניו תווית זו

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

 

 נוזל

ZIVDAR APPLE COATING (L) 

  تفاح زيڤدار دونڇ

 קרא בעיון את התווית לפני השימוש

  (Natural Resins)שרפים ליטר \גרם 581  :מכיל

גורם למראה נאה של הפרי " תפוחי עץ זיודרדונג " :כללי
ומאפשר  עקב שמירת מוצקותו והברק שהוא מוסיף לו

 .חיי מדף ארוכים

 
 לא מסווג :ם"מספר או      ( IVדרגה )מסוכן  :רעילות

 לשימוש חקלאי –לא לשימוש ביתי 

 ! لألستعمال الزراعي فقط, ليس لألستعمال المنزلي

 
 5611./צ.ה/51' להגנת הצומח ולביקורת מס רשיון השרותים

 החבית גבירשום על  :אצווה' מס

 ליטר 411 :תכולה       11/52 :תאריך עדכון התווית

 

 מ"פק בע - מוצרי סייפ: בעל הרישיון והיצרן
 470-6000222 .טל חדרה, 7מאיר אסטוריה 

 

 

 


