 8.4.19ביו-פילם  1 -ליטר ,גודל 27.3X14.7 :ס“מ

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך
יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט )מומלץ
להשתמש באולקליר אקסטרה( .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 העבודה :לאחר השימוש רחץ היטב
ידיים במים ובסבון ,החלף בגדים וכבסם בנפרד.

ביו-פילם
תרכיז נוזלי

BIO-FILM
Soluble Concentrate

®

ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ

תוסף הפעיל כמשטח וכמדביק
לתכשירי הדברה המרוססים על נוף הצמח
מכיל 977 :גרם בליטר

Fatty Acids Glycol Esters

דרגת רעילות :מסוכן )(IV
מספר או“ם1993 :
רשיון השירותים להגנת הצומח מס‘/74 :ה“צ110/

אחסון :יש לאחסן במקום סגור המיועד לחומרי הדברה,
הרחק ממזון ומספוא ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים
בלתי מוסמכים .הרחק ממקור חום ואש.
טיפול בחומר שנשפך :יש לספוג בנסורת או בחול ,לאסוף
לתוך כלי סגור ולפנות לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב לפחות 3
פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף
אל מכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך
אותה אל מכל האשפה.
עזרה ראשונה :בעור  -במקרה של מגע בחלקי גוף גלויים
יש לרחוץ היטב במים וסבון .בעיניים  -במקרה של מגע
בעיניים יש לשטוף במים זורמים  15דקות .בבליעה -
במקרה של בליעה יש לפנות לטיפול רפואי.
מידע לרופא :במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ביה“ח
רמב“ם חיפה ,טל.04-7771900 .

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מס‘ סדרת ייצור:

עדכון תווית04/19 :

מועד כניסה מחדש :בהתאם להוראות התכשיר אליו הוסף
ביו-פילם.

תאריך ייצור:

מכיל 1 :ליטר

מיוצר ע“י Adjuvants Unlimited :ארה“ב ,עבור  ,kaloארה“ב.
משווק ע“י:

המשרד :מתחם גדות אגרו ,קדרון ת“ד  555קדרון 7079500
טל‘ ,08-6308000 :פקס‘08-6308001 :
המחסן :רח‘ מבוא הספנים ,אשדוד טל‘ ,08-8533844 :פקס‘08-8527124 :

כללי :ביו-פילם גורם לפיזור ,לשיטוח ולהדבקה טובים יותר
של התרסיס על פני חלקי הצמח המרוססים .ביו-פילם
מבטיח קבלת תוצאות הדברה טובות יותר גם בתקופת
גשמים ובתנאי המטרה .ביו-פילם משפר את רחיפות
האבקות הרטיבות בתרסיס ומבטיח אחידות של התרסיס.
הוראות השימוש:
אזהרות :מסוכן בבליעה ,עלול לגרום לגירוי קל בעיניים בעור
ובדרכי הנשימה.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט
באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה .בזמן
העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה
ארוכים ,כובע ,מגפי עבודה גבוהות ,כפפות ניטריל )תקן
 ,(EN-374/3מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה )תקן
 (EN-140עם מסנן )תקן  (EN-14387מסוג  ABEK-P3משקפי
מגן עם מגני צד )תקן  .(EN-166מנע מגע ישיר של התכשיר
עם העיניים ,עם העור או עם הבגדים .הימנע מלנשום את
התרסיס או את אדי התכשיר .שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה,
ארוחה ,שתייה או עישון.
סכנות לסביבה:
רעילות לדבורים :ביו-פילם אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס :מערבבים במים בכלי נפרד את כמות ביו-פילם
הדרושה בהתאם למכל המרסס וכמות התרסיס לדונם .אל
המים המכילים ביו-פילם מוסיפים את תכשיר ההדברה בכמות
הדרושה בהתאם להוראות השימוש בתכשיר .את התערובת
מוסיפים אל מכל המרסס המלא כדי מחציתו במים ותוך כדי
בחישה משלימים את יתרת המים למכל המרסס.
אופן היישום:
תקופת
הריכוז
התכשיר
המתנה בין
הגידול
המשולב
ונפח התרסיס ריסוס לקטיף
אנטרקול,
מלון,
0.025%
פולאר
מלפפון
קורגן ,אוואנט )בנפח תרסיס
עגבניה
גבוה מ  100 -ל'(
בהתאם
חציל
פולאר
0.05% – 0.03%
להנחיות
ורד
מילפן,
)בנפח תרסיס
של עד  100ל'( בתווית התכשיר
פולאר
גיבסנית
טיבג
0.1%
המשתלב
תפוח אדמה מנקוסטר א"ר) ,בנפח תרסיס
של עד  10ל'(
מנקוסטר ג"ר
פולאר
שקד

