
     
 

 

 

 

 
 
 

 Cyperfect 200סיפרפקט 
תרכיז מתחלב להדברת זבובים, יתושים וחרקים מעופפים 

 אחרים, תיקנים וחרקים זוחלים אחרים
 למדבירים בלבד

 
 :הרכב

 חומרים פעילים: 
Cypermethrin w/w 20% 

 D-Limonene w/w 5% 

  ממסים:
45% w/w Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized  

IPA w/w 10%  

 
  קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

 
   

 
 
 
 
 
 

 חומר מגרה מזיק לסביבה רעיל דליק
 ُمَهيَِّّجة ماّدة  بالبيئة ضار سام قابل

 
רעיל בבליעה. מזיק במגע עם העור ובנשימת אדי התכשיר. התכשיר מגרה עור, אזהרות לאדם: 

 תזקיק נפט. מכיל עיניים ודרכי נשימה. נוזל דליק!!
 עלול לגרום לתחושת נימול.

 
עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח  רעיל מאוד ליצורים החיים במים.סיכונים לסביבה: 

 .תילסביבה ימ
 רעיל לדבורים. אין לרוקן למערכות הניקוז.

 
 הוראות שימוש: 

 0.2%) במים 1:100: יש למהול את התכשיר ביחס של תיקנים וחרקים זוחלים אחריםלהדברת 
 סיפרמטרין(

ולרסס בפנלים ורצפות, ליטר מים. יש לפנות כל כלי המזון מהמקום המרוסס  -סמ"ק ל 10דהיינו 
להדברת זבובים, יתושים ,מאחורי תנורים ומקררים ,ארונות מטבח, חריצים ובמערכות הביוב. 

סיפרמטרין(  0.1%במים ) 1:200יש למהול את התכשיר ביחס של  ים מעופפים אחרים:וחרק
פחי אשפה,  :ליטר מים. להקפיד לרסס במקום מרבצם של המעופפים כגון –סמ"ק ל  5דהיינו 

 6 חלונות, קירות ורצפות. תדירות הריסוס תתבצע בהתאם לנגיעות. ניתן להיכנס למבנה המרוסס
 ולאחר אוורור המבנה. לאחר הריסוס  שעות

 
 10-כמות תכשיר ל אחוז חומר פעיל המזיק

 ליטר מים
 מינון ליחידת שטח

תיקנים וחרקים 
 זוחלים אחרים

ליטר תמהיל  30 סמ"ק 100 0.2%
 לדונם

זבובים, יתושים 
וחרקים מעופפים 

 אחרים

ליטר תמהיל  30 סמ"ק 50 0.1%
 לדונם

 

http://www.reach-compliance.ch/downloads/pollut1.tif
http://www.reach-compliance.ch/downloads/skull1.tif


     
 

 

 

 

 
 

המרוסס לאחר התייבשות התרסיס ואוורור המקום ולא ניתן להיכנס לשטח : מועד כניסה מחדש
 .פחות משעה לאחר הריסוס

 
הרחק מהישג ידם של ילדים. שמור את האריזה סגורה היטב. אסור לאכול  אמצעי בטיחות מיגון:

לשתות או לעשן בזמן השימוש בחומר. אין לשאוף את האדים. אין לרסס את התכשיר על מזון, 
 אוכל ומשטחים להכנת מזון. יש להרחיק מכל מקור חום או אש גלויה.. מזון לבעלי חיים. כלי

כל הבגדים המזוהמים וכבס בנפרד מהכביסה הרגילה. שמור את התכשיר  בתום השימוש הסר את
 באריזה המקורית בלבד כשהיא סגורה היטב.

 
 

ה ארוכים, בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל בגדי עבודמיגון אישי: 
, ומסכת חצי EN-166, משקפי מגן לפי תקן EN374/3לפי תקן  נעליים גבוהות סגורות, כפפות מגן

 .ABEK-2/P3, מסוג EN14387עם מסנן משולב לפי תקן  EN-140פנים לפי תקן 
 
 

לאחר מגע עם העור: במקרים בהם ישנו מגע ממושך עם העור החומר עלול לגרום  עזרה ראשונה:
לגירויי וייבוש העור. במקרה זה יש לרחוץ את האזור המגורה עם מים וסבון והחליף בגדים, 

שטוף  במקרה והגירוי והייבוש נמשך יש לפנות לטיפול רפואי. במקרה של מגע עם עיניים:
 חדות. הסר עדשות מגע אם ישנן וניתן להסירן בנקל. המשך לשטוף.בזהירות במים במשך דקות א

במקרה של שאיפה: פנה את אדם לאוויר הצח והשאר אותו במצב נוח לנישה. במקרה של בליעה: 
 פנה מיד למכון הארצי למידע בהרעלות או לרופא. לא לגרום להקאה.

 
 תכשיר.חשד להרעלה יש לפנות מיידית לרופא עם התווית ה במקרה של

 .04-7771900או למרכז הארצי למידע בהרעלות בבית החולים רמב"ם , טלפון:  
 

 מדביר בתוקף מאת אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או מחזיק רישיון
  המשרד להגנת הסביבה. 

ובהתאם ברישיון מדביר בתוקף  למחזיקים השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק
 לתנאים ברישיונו.

המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את 
 בריאות הציבור המשתמש ואת איכות הסביבה ומהוה עבירה על החוק.

 
אחסן את התכשיר במקום מאורר ונעול המיועד לחומרי הדברה, מנע גישה של ילדים.  אחסון:

 שה באריזתו המקורית בלבד. אחסון התכשיר יע
תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת  טיפול בתכשיר שנשפך:

 מסוכנת.
 ספוג בעזרת חול או נסורת והעבר לכלי אטום עד לפינויו לאתר פסולת רעילה.

 
פה בלחץ פעמים או במתקן שטי 3שטוף את האריזה הריקה היטב לפחות  טיפול באריזות ריקות:

מים. שפוך את התשטיף אל מכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למכל 
 האשפה. 

 הערה : למידע על אופן השימוש בתכשיר נא לפנות ליצרן או למשווק התכשיר)ולא למרכז
 הארצי למידע בהרעלות(.

 
 ליטר. 5ליטר,  1 :תכולה

 
 493:מס' הרישום של המשרד להגנת הסביבה

 
 2025:תוקף הרישום

 
 קי פיתוח ושיווק בע"מ.דור :היצרן ובעל תעודת הרישום

 


