
     
 

 

 

 

 

 

 Flyco 2פלייקו 
 2 فلييكو

 ُمستَحلَب تركيز -תרכיז מתחלב 
 

 
 למדבירים בלבד

 فقط اإلبادة لعمال
 

 
 מכיל:

 w/w %20 بيرمثرين -(PERMETHRIN) פרמטרין

 w/w %10 البيبرونيل بوتوكسيد -(PIPERONYL BUTOXIDE) פיפרוניל בוטוקסיד

 w/w %3.5 سيترونيال زيت -( Citronella Oil) שמן ציטרונלה

 w/w %3.5 ليمونين دي – limonene)-(D די לימונן

 w/w( ISOPROPYL ALCOHOLאיזופרופיל אלכוהול ) ממס עיקרי:

 
 להדברת תיקנים, זבובים, יתושים וחרקים מעופפים אחרים.

 .األخرى الّطائرة والحشرات البعوض الذباب، الّصراصير، إلبادة
 
 

    
 
 

 חומר מגרה سام רעל לסביבה מזיק لالشتعال قابل דליק 
  ُمَهيَِّّجة ماّدة بالبيئة ضار 

Dangerous to the Flammable Irritant Poison 
 Environment  

  
 

 קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
 

 אין ליישם בנוכחות אנשים או חיות מחמד
قَة إقرأ  ! االستخدام قبل بتمعُّن الالصِّ

  أليفة حيوانات أو أشخاص وجود أثناء االستخدام يُحَظر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


     
 

 

 

 

 
 :אזהרות לאדם

 מזיק בבליעה ושאיפה.

 קיים סיכון של נזק חמור לעיניים.

 מגרה את העור, עיניים ודרכי נשימה.

 התכשיר דליק.

 
 :סיכונים לסביבה

ארוך טווח לסביבה עלול לגרום לנזק  ,חיים החיים במים רעיל מאוד לדגים ולבעלי •
 המימית.

 אין לרוקן למערכות ניקוז.

 .רעיל לדבורים •

 
 :הוראות שימוש

 שיטת המזיק
 עבודה

חומר  אחוז הממס
 פעיל

כמות תכשיר 
ליטר  10-ל

 מים

מינון ליחידת 
 שטח

ליטר  30 סמ"ק 125 0.25% מים ריסוס תיקנים 
 תמהיל לדונם

יתושים  זבובים,
וחרקים מעופפים 

 אחרים

ליטר  30 סמ"ק 50 0.10% מים ריסוס
 תמהיל לדונם

 
 :אופן השימוש

 12.5פרמטרין(, דהיינו  0.25%במים ) 1:80של  ביחס התכשירלהדברת תיקנים: יש למהול את 
 ליטר מים. -סמ"ק ל

 להדברת תיקנים יש לרסס בפנלים, חריצים, מאחורי המקררים וארונות ובמערכות הביוב. 

במים  1:200להדברת זבובים, יתושים וחרקים מעופפים אחרים: יש למהול את התכשיר ביחס של 
ליטר מים. להקפיד לרסס במקום מרבצם של המעופפים  –סמ"ק ל  5דהיינו  פרמטרין( 0.10%) 

 חלונות, קירות ורצפות.  פחי אשפה, :כגון

 תדירות הריסוס תתבצע בהתאם לנגיעות.

 :כניסה מחדש
כניסה לאזור המרוסס תהיה רק לאחר ייבוש התכשיר ואוורור המקום, ולא פחות משעה אחת 

 .לאחר הריסוס
 

 :אמצעי בטיחות ומיגון
 הרחק מהישג ידם של ילדים.

 והעיניים, המנע מלשאוף את ענן התרסיס.מנע מגע התכשיר עם העור, הפנים 

בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל בגדי עבודה ארוכים, נעליים גבוהות 
 EN-140מסכת חצי פנים לפי תקן    EN-166, משקפי מגן לפי תקן  EN374/3סגורות, כפפות לפי תקן  

 ABEK-2/P3מסוג  EN14387תקן  עם מסנן משולב לפי

 יש לפנות או לכסות אקווריום וכלובי חיות.

 על מזון, בעלי חיים, כלי אוכל או משטחים להכנת מזון.  אין לרסס ישירות

 ציוד חשמלי. הרחק מחום ומאש. אין לרסס בקרבת אש גלויה או

 או לעשן. בזמן עבודה, אין לאכול, לשתות

 בגדי עבודה בנפרד מכביסה רגילה. לאחר גמר הריסוס יש להתרחץ במים וסבון ולכבס את

 
 
 



     
 

 

 

 

 
 עזרה ראשונה:

 דקות. 15במקרה של מגע עם התכשיר, שטוף היטב עם מים נקיים במשך 
 במקרה של חשד להרעלה יש לפנות באופן מידי לרופא עם תווית התכשיר.

 
 מידע לרופא:

  04-7771900בהרעלות בבי"ח רמב"ם  מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע
 

מאת  אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או מחזיק ברישיון מדביר בתוקף
שיון ילמחזיקים בר והיישום של התכשיר מותרים אך ורק המשרד להגנת הסביבה. השימוש

 מדביר בתוקף ובהתאם לתנאים ברישיונו.
 

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

 
 

 אחסון:
יש לשמור במקום   יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום נעול המיועד לחומרי הדברה.

 יבש ומוצל.

 אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. הרחק מהשיג ידם של ילדים, מזון ושל אנשים
 יש להרחיק מכל מקור חום או אש גלויה.

 
 :טיפול בתכשיר שנשפך

תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או נסורת ולאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר 
 שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת.

 
 טיפול באריזות ריקות:

פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל   3שטוף את האריזה היטב, לפחות  
המרסס, או לכלי הערבוב. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר 

 פסולת. אין לעשות שימוש לכל מטרה שהיא באריזות הריקות
 
 

 מידע מנהלי:
 בע"מ קי פיתוח ושיווק. דור היצרן:

 7410102נס ציונה  232ת.ד 
  

 
  :البيئة حماية وزارة في التسجيل رقم 490 -מס' הרישום של המשרד להגנת הסביבה 

 
 02/2023 :في تنتهي التّسجيل صالحيّة -תוקף הרישום 

 
  --------- :الُمستحَضر ُدفعة رقم -מס' אצוות ייצור 

 
 --------- :الُمستحَضر صالحيّة انتهاء تاريخ -תאריך תפוגה של התכשיר 

 
 ליטר. 5ליטר,  1סמ"ק,  500: الُمحتوى -תכולה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

 

 

 
 
 

 : لإلنسان تحذيرات
 . واالستنشاق البلع عند ضار
 .عينينلل جسيمة أضرار حدوث خطر هناك
 . الت نفُّسي والجهاز العينين، البشرة، تهيُّج يَُسب ِّب

 . لالشتعال قابِّل الُمستَْحَضر
 

ر  :البيئة على مخاطِّ
 

  .المائيَّة البيئة في األمد طويل ضرًرا يَُسب ِّب قد. المائيَّة ولألحياء للألسماك سام •

 . للّنحل سام •
 

 : لإلستخدام تعليمات
 

 طريقة اآلفة
 العمل

 الماّدة نسبة الُمذيب
َطة  النَّشِّ

 الُمستَْحَضر  كميّة
 ماء لتر 10 لـِّ 

 لكل الجرعة
 مساحة وحدة

 مزيج لتر 30 مكعب سم 125 %0.25  ماء َرش صراصير
 دونم لكل

 وحشرات بعوض ذباب،
 .أخرى طائرة

 

 مزيج لتر 30 مكعب سم 50 %0.10 ماء َرش
 دونم لكل

 
 :االستخدام طريقة
 . ماء لتر لكل مكعب سم 12.5 أي ،1:80 بنسبة بالماء، الُمستَْحَضر تمييع يجب: الص راصير إلبادة
ش يجب الص راصير إلبادة  الصَّرف  شبكات وفي والخزائن الثَّالجات خلف الش قوق، في البانيل، امتداد على الرَّ

ي   ح ِّ  . الص ِّ
 
 
 

 %10) 1:200 بنسبة بالماء، الُمستَْحَضر تمييع يجب: األخرى الطَّائَِّرة والحشرات البعوض الذُّباب، إلبادة
: مثل الطَّائرة، الحشرات جحور أماكن في الر ش على الحرص ينبغي .ماء لتر لكل مكعب سم 5 أي -(بيرمثرين
ش وتيرة. واألرضيات الجدران  النوافذ، القمامة، حاويات   .اإلصابة بحسب تَُحدَّد الر 

  ثانيَة   الّدخول موعد
ش موعد من األقل على ساعة بعد الُمستَحَضر، يجف أن بعد رشُّها تم   التي المنطقة إلى الد خول يُمكن"  ".الرَّ

 :واالحتياط الوقاية وسائل
 . األطفال يد ُمتناول عن اإلبعاد يجب
ش رذاذ استنشاق تجن ب. والعينين الوجه للبشرة، الُمستَْحَضر ُمالمسة تجن ب يجب  . الر 
 كفوف وُمغلقة، عالية  أحذية طويلة، عمل ثيابَ  تشمل شخصيَّة وقاية ُمعَدَّات استخدام ينبغي الُمستحَضر استخدام أثناء
  المعيار بحس

EN374/3، المعيار بحسب واقية نظَّارات EN-166 المعيار بحسب وجه نصف قناع EN-140 ُمدَمج فلتر مع 
 ABEK-2/P3 النوع من EN14387 المعيار بحسب
 . الحيوانات وأقفاص األسماك أحواض تغطية أو إخالء يجب

ش يُحَظر   .الط عام إلعداد الُمَخصَّصة الُمسط حات أو الط عام أواني الحيوانات، األغذية، على مباشرة الرَّ

ش يُحَظر  . واالشتعال الحرارة مصادر عن اإلبعاد يجب. كهُربائيَّة ُمعدَّات أو مكشوف لهب من بالقرب الرَّ
 . التَّدخين أو الش رب الط عام، تناول يُحَظر العمل، أثناء
ش انهاء عند ابون، بالماء االغتسال يجب الر   .العادي الغسيل عن ُمنفردةً  العمل مالبس غسل ويجب والصَّ

 
 :أّولي إسعاف



     
 

 

 

 

 
ابون النظيف بالماء جي َِّدا الغسل يجب الُمستَحَضر، ُمالمسة حال في  . دقيقة 15 لمدَّة والصَّ
م حدوث حول شكوك وجود حال في ه يجب تسمُّ  . الُمستحَضر الصقة وإحضار الطبيب إلى فوًرا التََّوجُّ
 
 

 :للّطبيب معلومات
م عن للمعلومات القطري المركز هاتف رقم  04 – 8541900: هو الط بيب إلى أو" رمبام" مستشفى في الت سم 

 
 وزارة من المفعول ساري ُمبيدات ترخيص أو سموم ترخيص بحوزته يوَجد ال لمن الُمستَحَضر هذا بيع يُحَظر

 .فقط حشريَّة ُمبيدات ترخيص بحوزتهم يوجد للذين مسموح الُمنتَج استخدام. البيئة حماية
 

 الخطر يُسّبب قد الالصقة على الواردة التّعليمات بخالف الُمستحَضر استخدام أن حّددت البيئة حماية وزارة

م جمهور،ال صّحة على ا ويُشّكل البيئة، جودة وعلى الُمستَخدِّ  .للقانون تجاوز 

 :التَّخزين تعليمات
يًصا وُمعَد ُمغلَق مكان في فقط، األصليَّة عبوته في الُمستَحَضر تخزين يجب   في الحفظ يجب. اإلبادة لمواد خص ِّ

 الستخدام المؤهلين غير األشخاص وعن األغذية عن األوالد أيدي ُمتناَول عن اإلبعاد يجب .وُمَظلَّل جاف مكان
 . الُمستَحَضر

 . المكشوف الل هب أو للحرارة مصدر أي   عن اإلبعاد يجب
 :المسكوب الُمستحَضر ُمعالجة

مل تغطيته يجب الُمستحَضر انسكاب حال في  موقع في وإلقائه اإلغالق ُمحكم وعاء في وجمعه الخشب نشارة أو بالرَّ
ة الن فايات  إلقاؤه ويجب خطرة، نفايات بمثابة هو تخزينه أثناء تلف الذي أو مفعوله سريان نفذ الذي الُمستحَضر. السَّامَّ

 .الس امة الن فايات موقع في
 : الفارغة العبوات ُمعالجة
ل ات 3 جي ًِّدا، العبوات إغسِّ ش آلة في الغَسل ماء أسُكب. ماء ضغط مع غسيل ُمنشأة في أو األقل على مرَّ  في  أو الر 
 العبوات استخدام حَظريُ . الن فايات موقع في أو الن فايات حاوية في وألقِّها المغسولة العبوة وامعَك أثقُب الخلط، وعاء

   .األغراض من غرض ألي   الفارغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 


