
     
 

 
 

 

 
 

 פלוס  דורג'ל
 נוזל מרוכז להסרת שומנים, חלבונים ולכלוך בציוד, במבני משק, 

  רפתות אורוות ולולים
  
 

  :הרכב
  4% פוטסיום הידרוקסיד

Sodium Hypochlorite 3% 
 

 וויות:  הת
  וחלבונים מוקשים שומנים להסרת מאוד מרוכז דטרגנט הינו פלוס דורג'ל

 .בהסרתם יקוש שיש טריים שאינם שומנים או/ו
  צבע., ריסוס ובהקצפה, מלבין כתמים ושינויי בהשריההתכשיר מסיר שומנים 

 .נוח לשימוש עם מכונת שטיפה או ציוד להקצפה ,חדר בטמפרטורת פעיל רהתכשי
 .ולוליםאורוות  ועד לשימוש במבני משק חקלאי, רפתותמי

 ונים וקרמיקה. מתאים לניקוי ציוד עשוי אלומיניום, משטחים מגולו פלוס דורג'ל
 

  .ק"ג 62 ,ק"ג 5 :תכולה

 
 ההוראות לפני השימוש בתכשירכל את  קרא בעיון

 
 :לאדםאזהרות 

 .בליעהמאוד במסוכן התכשיר  .1

 , בעיניים ובדרכי הנשימה.בעורלכוויות חמורות לגרום  התכשיר עלול .2

  ,אמוניההתכשיר פולט גזים רעילים במגע עם חומצות או  .3
 א.ישה ר עם חומצה מכל סוגאין לערבב את התכשי

 
 :בטיחות ומיגוןאמצעי 

להימנע מבליעת התכשיר או שאיפתו ומכל מגע בעור ו/או בעיניים. אין  שי
 לאכול או לעשן 

 בזמן הטיפול בחומר.
יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, נעלי עבודה סגורות כולל גרביים ולהגן על 

  כפפות גומיעם הידיים 
 ולב ( עם מסנן משEN 140השתמש במסכת חצי פנים )תקן ל יש EN-374/3)תקןלפי )
 ובמשקפי מגן  להגנה על דרכי הנשימה 3P-2ABEK ( מסוגEN 14387תקן לפי )
 .(EN-166לפי תקן )

 
 :סיכונים לסביבה

  .יש למנוע הגעת תכשיר לא מדולל למערכת השפכים
  .זה באופן לא מבוקר לסביבה תכשיראין לשפוך 

 
 :הוראות שימוש

 .להסיר שיש הלכלוך לרמת בהתאם 2-5%ריכוז של ב עבודה תמיסת להכין יש
דקות ולשטוף  20-10-כ, ולאחר הריסוס להמתין יייעוד: יש לרסס או להקציף במרסס ריסוס או הקצפהא.

 עד העלמות הקצף. בלחץ עם מי ברז
 ברז.לשטוף במי  ולאחריהןדקות  30-15: יש להשרות את הציוד המיועד לניקוי למשך השרייהב. 

 
 
 
 
 



     
 

 
 

 

 
  :אחסון

  מיועד לאחסון תכשירים כימיים,ה נעול,ו ליש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצ
 הרחק מהישג ידם של ילדים, בעלי חיים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

 
 :ריקות אריזותטיפול ב

 ונקז את המים לביוב.מים פע 3, לפחות כל הריקיהמ טוף היטב אתש
 שלך אותה למיכל אשפה. והאת האריזה הריקה השטופה  מעך או נקב

 
  :מידע לרופאועזרה ראשונה 

 במקרה של קשיי נשימה,  .פנה את הנפגע למקום מאוורר – במקרה של שאיפה. 1
 פנה לקבלת טיפול רפואי.

 בכוס מיםהשקה  ,אם הנפגע בהכרה .אין לגרום להקאה – בליעהמקרה ב. 2
 אין להשקות נפגע חסר הכרה. רפואי. ופנה לקבלת טיפול

 דקות  20-15שטוף במים זורמים למשך  ,הסר בגדים מזוהמים – במקרה של מגע בעור. 3
 .במקרה והגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר. לפחות 

 .דקות לפחות 15למשך  (יניים פתוחותע)רמים שטוף בהרבה מים זו – במקרה של מגע בעיניים.4
 .פנה מיד לקבלת טיפול רפואי .הסר עדשות מגע ,דקות שטיפה 5לאחר  
 

 רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה מידע למידע נוסף: המרכז הארצי ל
  במקרה של פינוי לעזרה רפואית, יש להציג תווית זו לרופא. 04-7771900טל. 

 
 שימוש ביתי., לא ללשימוש ווטרינרי בלבד

 1520 :שיון בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספריבר
 
 

 דור.קי פיתוח ושיווק בע"ממיוצר ע"י 
  08-9333474 פון:לט
 
  

 אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
 וית עלול לפגועהוראות התו על פיקובעים כי השימוש בתכשיר שלא  השירותים הווטרינריים

 ק!הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החולבריאות  מסוכן, , בבעל החייםבמשתמש

 
 
 


