
     
 

 
 

 

 דורקלין בלו   
 ניקוי וסניטציה של מבנים וציוד  ,מרוכז לשטיפה דטרגנט

 במשק החקלאי
 
 

  :הרכב
 

15.0 % Sodium laureth Sulphate  
 

 התוויות: 
 מרוכז לניקוי משטחים, מבני לול בין מדגרים,  תכשירדורקלין בלו, הינו 

 ללא נוכחות בעלי חיים. ה, השרייה.יונקים, מכוני חליבה ומדגרות ברחיצה, הברש מבני

 

  ק"ג 25, ק"ג 5 :תכולה

 1505 שירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר:השיון יבר
 

 , לא לשימוש ביתי.לשימוש וטרינרי בלבד
 

 ההוראות לפני השימוש בתכשירכל קרא בעיון את 
 

 :לאדםאזהרות 
 .בליעהבשאיפה ומאוד מסוכן התכשיר  .1
 .ובעור עינייםברוי יגלגרום  התכשיר עלול .2

 
  :בטיחות ומיגוןאמצעי 

  ושאיפתו.להימנע מבליעת התכשיר  יש
 בעיניים ובעור.מנע ממגע התכשיר ייש לה

 אין לאכול או לעשן בעת הטיפול בחומר.
 יש להגן וכובע לכיסוי והגנה על השיער. גרביים כולל סגורות עבודה נעלי, ארוכים עבודה בגדי ללבוש יש
לפי תקן  שמיתינו (EN-166לפי תקן )במשקפי מגן  ולהשתמש EN-374/3)תקן  (גומי תכפפו עם הידיים על

(EN149) . 
 

  :סיכונים לסביבה
 

יש למנוע הגעת עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. , התכשיר מסוכן ליצורים החיים במים
 .התכשיר ותשטיפיו למקורות מים ומערכות ניקוז

 
 :הוראות שימוש

 בעלי חיים מהמבנה.את כל ת יש לפנו
 , לכלכוך גס וציוד המונח על הרצפה.יש לנקות את המבנה מזבל אורגני

 ריסוס או שטיפה ידנית. ידי על הניקוי פעולות את לבצע ניתן
 ליטר מים ולשטוף בלחץ 300-500 במיכל המכילק"ג דורקלין בלו  1-2מהול ליש ריסוס: 

 הקירות.את הרצפה ו
 דקות 20-30מומלץ להמתין כ . לצת לדונם מבנהליטר תמיסה מומ 300-500כמות של 

 ואחריהן לשטוף היטב במים.
 ליטר מים, לקרצף ו/או להשרות את הציוד 10גרם בדלי של  50יש למהול  שטיפה ידנית:

  ולאחר מכן לשטוף במים. 

 
 :אחסון 

  כימיים, מיועד לאחסון תכשיריםה נעול,ו ליש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצ
 הרחק ממזון ושתייה של אנשים ובעלי חיים.



     
 

 
 

 

הרחק מהישג ידם של ילדים, בעלי חיים ואנשים אחרים שאינם מורשים 
 להשתמש בתכשיר.

 
 :ריקות אריזותטיפול ב

את התשטיפים למיכל המרסס, לנקב את האריזה ולהשליכה  לשפוך, פעמים 3היטב  יש לשטוף את המכל
 אשפה.ל
 

 :מידע לרופאועזרה ראשונה 
 השקה בכוס מים ,אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה – בליעהמקרה ב .1

 ופנה לקבלת טיפול רפואי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
 .דקות לפחות 15למשך  (תוחותעיניים פ)שטוף בהרבה מים זורמים  – במקרה של מגע בעיניים .2

 ע. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי.הסר עדשות מג ,דקות שטיפה 5לאחר 
 ,, הסר בגדים מזוהמיםדקות לפחות 15שטוף במים זורמים למשך  – במקרה של מגע בעור .3

 .והצג את תווית התכשיר פנה לקבלת טיפול רפואי
יפול רפואי והצג את ד לקבלת טמייאוורר פנה פנה את הנפגע למקום מ – במקרה של שאיפה .4

 .תווית התכשיר
 

 
 .04-7771900, טל. המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפהלמידע נוסף: 

  במקרה של פינוי לעזרה רפואית, יש להציג תווית זו לרופא.
  08-9333474 'לט ,דור.קי פיתוח ושיווק בע"מע"י ומשווק מיוצר 

 
  

 :תאריך תפוגה   :מס אצווה
 

 ופיע על גבי האריזה.אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המ
 הוראות התווית עלול לפגוע על פיקובעים כי השימוש בתכשיר שלא  השירותים הווטרינריים
 ק!חולבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על ה מסוכן, במשתמש, בבעל החיים

 
 

 


