
שמן סיטול

10 ליטר

Emulsion תחליב

לשימוש כתוספת לתכשירי אבמקטין
וכתוספת לתכשיר דנים להדברת 

מזיקים בגידולים שונים
שמן סיטול הינו שמן פרפיני בעל טווח זיקוק צר בעל 
50 מיקרון המביאים  בגודל  זעירים  מבנה חלקיקי שמן 
ליעילות ובטיחות מירבית גם בתנאי ריסוס בלחץ נמוך.

מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים להופיע בכל מקום 
על התווית או על האריזה.

Batch number and production date can be
printed anywhere on the label or packaging.

דרגת רעילות: מסוכן )IV(. מס' או"ם: לא מסווג
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת:

99/הצ/1566
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מכיל: 80% שמן פרפיני בטווח זיקוק צר
20% חומרים אחרים

מיוצר ע"י:
Brandt Consolidated, ארה״ב 

בעל הרשיון והמשווק: כצט בע"מ
משרד ראשי: החרש 4, הוד השרון, 45240

טל. 09-7626257 , פקס. 09-7626327

שונות
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עידכון תווית: 10/15

הערותהריכוז ב-%המזיקהגידול

חציל, עגבניה
אקרית אדומה מצויה )בשילוב עם 

אבמקטין( טוטה אבסולוטה
)בשילוב עם דנים(

0.5%.29■ C 1. אין לרסס בטמפ' של מעל
2. אין לרסס צמחים בעקה.

0.5%אקרית אדומה מצויהמלפפון, אבטיח

0.5%פסילת האגסאגס

0.5%אקרית אדומה מצויהציפורן

0.5%מנהרן החממות מנהרן העורקיםגרברה

בשילוב עם דנים במינון 10 גר'.0.5%הליותיס, פרודניה, פלוסיהשעועית

טבלת הוראות שימוש

אזהרות:
מזיק בבליעה. מזיק בשאיפה.	 
יש להזהר ממגע התכשיר והתרסיס בחלקי גוף גלויים ועיניים.	 
יש להימנע משאיפת התכשיר והתרסיס ומבליעתם.	 
יש להרחיק  מחומרים מחמצנים. בעת שריפה עלול לגרום פליטת גזים רעילים.	 
אין לעשן או לאכול בזמן הטיפול בתכשיר.	 

אמצעי מיגון אישי:
לבש בגדי מגן, כפפות, מסיכת נשימה מסוג A2P3 ומשקפי מגן בעת הכנת 	 

התרסיס ובעת הריסוס.

אזהרות סביבתיות: 
רעיל לדגים, אין לרסס בקרבת מקווי מים ומקורות מים.	 

הכנת התרסיס: ממלאים את המרסס במחצית כמות המים הדרושה ותוך 
בחישה מוסיפים למיכל המרסס את השמן. לאחריו מוסיפים את תכשיר 

אבמקטין במינון הדרוש ומשלימים את יתרת המים.

בגמר השימוש:

הוראות שימוש: השימוש - כתוספת לתכשירים המכילים אבמקטין בגידולים 
המפורטים בטבלה.

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, טיהור, אידוי ופינוי לאתר 

הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר השימוש רחץ היטב ידיים במים וסבון, 
החלף בגדים וכבס אותם בנפרד.

אחסון: יש להקפיד על אחסנת התכשיר באריזתו המקורית סגורה, במקום 
נעול המיועד לאחסון חומרי  יש לאחסן את התכשיר במקום  ויבש.  קריר 
הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. אין לאחסן מעל 

ל -2 קומות של האריזה.

טיפול בחומר שנשפך: ספוג היטב את החומר שנשפך. את החומר הספוג 
יש לזרוק לפח האשפה.

טיפול אריזות ריקות: יש לשטוף את מיכל האריזה הריק 3 פעמים ולהוסיף 
יש למעוך את אריזת התכשיר השטופה  את מי השטיפה למיכל המרסס 

ולזרוק לפח האשפה.

מועד כניסה מחדש: 4 שעות מריסוס.

עזרה ראשונה:
עור: במקרה של מגע חלקי גוף גלויים עם התכשיר יש לרחוץ היטב במים וסבון.

עיניים: במקרה של מגע בעינים יש לשטוף במים זורמים 15 דקות.
בליעה: במקרה של בליעה יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זאת.

מידע לרופא:
המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, טל: 04-8541900.
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