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זהירות: מחמצן חזק – אין לערבב עם חומרים 
אחרים מלבד מים ערבוב התכשיר עם כימיקלים 

אחרים יכול לגרום לשריפה או פיצוץ

מס' מנה ותאריך ייצור על גבי האריזה

טבליות כלור דו חמצני 0.2% לחיטוי 
וסניטציה במערכות השקיה, משטחים, 

משתלות, חממות ובתי אריזה.

 

 250
טבליות

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי 
ليس لالستع�ل املنزيل - لالستع�ل الزراعي فقط

מס' או"ם: 3085

מסוכן לבריאות 



23

הוראות שימוש:
אזהרות: 

• מסוכן לבני אדם ולבעלי חיים
(H301) קטלני בבליעה - בליעת התכשיר מסוכנת ביותר •

(H271) מחמצן חזק – עלול לגרום לשריפה או פיצוץ •
(H314) קורוזיבי לעור •

(EUH071) קורוזיבי לדרכי הנשימה •
• גורם לנזק בלתי הפיך בעיניים

(EUH032) מגע התכשיר עם חומצות משחרר גזים רעילים •
(H310) קטלני במגע עם העור - גורם לכוויות חמורות בעור •

(H330) קטלני בשאיפה - הימנע מנשימת אדי התכשיר •
• שריפה יכולה להיגרם ממגע התכשיר עם חומצות, חומרים 

דליקים כגון שמן, נפט, דלק, צבעים וחומרים אורגניים 
אחרים

• שמור את תמיסת התכשיר הרחק מחום, משטחים חמים, 
ניצוצות, להבות פתוחות ומקורות הצתה אחרים. אסור 

לעשן.
• יש ליישם את התכשיר באזור מאוורר היטב, גז כלור דו 

חמצני עלול להיווצר במיכל לאחר הוספת התכשיר למים.
• אין לערבב עם חומצה הידרוכלורית, חומצה חנקתית, 

חומצה אצטית או חומרי ניקוי.

אמצעי זהירות ומיגון: בזמן הכנת התכשיר המנע ממגע 
עם העיניים או העור. לבש סרבל מגן עמיד לכימיקלים מעל 
חולצה סגורה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים. הרכב 
 (EN-14387 לפי תקן) עם מסנן (EN-136 לפי תקן) מסכה
 (EN-166 לפי תקן) הרכב משקפי מגן ,ABEK-2-P3 מסוג

,חבוש כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3). אל תאכל, 
תשתה או תעשן בזמן העבודה. רחץ היטב במים ובסבון 

חלקי גוף שנחשפו לתכשיר או לתרסיס.

עזרה ראשונה: 
במקרה של מגע בעיניים, שטוף במים זורמים עם עיניים 

פקוחות במשך 15 דקות לפחות ופנה לרופא.

במקרה של נשימת ענן תרסיס, העבר את הנפגע לאוויר 

צח וקרא לרופא.

במקרה של מגע עם העור, הסר בגדים החשודים 

כמזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון וקרא לרופא.

במקרה של בליעה, קרא מיד לרופא והצג בפניו תווית זו. 

אין להכניס מאומה לפיו של אדם מחוסר הכרה.

מידע לרופא:  מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע 
בהרעלות בבית חולים רמב"ם: 04-7771900.

 

תנאי מכירה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה 

על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. היצרנים 

והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו. אולם 

מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו, אין הם 

אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם 

כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי ההוראות 

דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

סכנות לסביבה:
 (H400) רעיל לדגים וליצורים החיים במים

ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח 
לסביבה המימית (H412). אין לזהם מקורות 

מים ובריכות דגים.
במקרה שריפה: כבה עם הרבה מים. 

במקרה שריפה התכשיר פולט גזים רעילים 
כולל תרכובות כלור שעלולות להגביר את 

האש.

הוסף את הטבליות למים נקיים בלבד.
  

אופן היישום: חיטוי משטחים וציוד – יש 
להמיס טבלית 1 גרם ב- 1 ליטר מים 

(100ppm), בהתאם לטבלת לוח 
הזמנים, ולרסס התמיסה על גבי המשטח 
המיועד לחיטוי. יש לאפשר לתמיסה זמן 

חשיפה של 5 דקות על גבי המשטח.

הכנת תמיסת כלור דו חמצני 
ppmי2000  (0.2%)

לכל 1000 סמ"ק של מים נקיים הוסף טבלית 
20 גרם דיוקלור. מלא את המיכל עם הכמות 

הרצויה של המים ורק לאחר מכן הוסף את 
הטבלייה.

יחס דילול: 50 חלקי מים : 1 טבליה (במשקל)

שלבי הכנה:
1 מלא את המיכל בכמות המים הנקיים הרצויה

(20°C :טמפרטורה אופטימלית) בדוק את טמפרטורת המים •
  2 הוסף לאט את התכשיר למים במיכל

• אל תנשום את אדי התכשיר
• סגור את המיכל במהירות בקפידה

• אל תערבב את התמיסה, המתן בהתאם לטבלת לוח הזמנים:

3 לאחר זמן התגובה המלא, ערבב במתינות ולאט את התמיסה
• תמיד יש להתחשב באדי הכלור הדו-חמצני בזמן הערבוב

• התמיסה מוכנה כעת לשימוש, יישם במקום מוצל ומאוורר 
היטב

בגמר השימוש
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל 

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, ממיכל 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, אידוי 
ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. 

גודל טבליה 
(גרם)

502000 סמ"ק1 גרם

נפח מים נקיים 
(סמ"ק)

ריכוז כלור דו 
PPM - חמצני

טמפרטורת המים

40°C

30°C

20°C

10°C

< 10 דקות

< 20 דקות

< 30 דקות

< 60 דקות 

טמפרטורת מקסימום

טמפרטורה אופטימלית

זמן תגובה ארוך יותר

הערותזמן תגובה מלא

הגנה אישית בגמר העבודה: בתום 
העבודה התרחץ, החלף בגדיך ואל תלבש 
מחדש בגדי עבודה שלא כובסו. את בגדי 

העבודה יש לכבס בנפרד.

:(Re-Entry) כניסה מחדש לאזור היישום
3 שעות.

אחסון התכשיר: אחסן את התכשיר באריזתו 
המקורית במחסן נעול, המיועד לאחסון חומרי 
הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים 
בלתי מוסמכים. הזהר לבל יבוא החומר במגע 

עם חומרי מזון, מספוא ותכשירי הדברה 
אחרים. יש לאחסן תכשיר זה בטמפרטורה 

 .25°C -מתחת ל


