
     
 

 
 

 

 Volcano וולקנו

 מוכן לשימוש טיבי,  קאטר  (GB) פתיון גרגרי 

 ונמלים קטנות אחרות הקטנה להדברת נמלת האש         
 

 PhenylPyrazole ממשפחת  Fipronil פיפרוניל 0.05%  :מכיל

 100%עד   ומשיכה חומר נושא         

 
ללקט   בפרט )וסוגי נמלים נוספות(הקטנה הינו תכשיר המכיל פיתיון ייחודי המושך את נמלת האש   וולקנו 

 אותו ולשאתו אל הקן. 
 מזינות בלקט את אוכלוסיית הקן ומרעילות אותה.  הנמלים נושאות את הפיתיון לקן,

 
 

   לשימוש הקהל הרחב, מחוץ לבית בלבד 
 
 

    רעל                              מזיק לסביבה                                         

      Environmental Hazard  Poison                               

 سام                                  مضر بالبيئة                              

 
 גרם  500, 250 :תכולה

   :זהרות לאדםא
 ובשאיפה    מזיק בבליעה

 . סיכונים לסביבה

 . המימית עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה   .רעיל ליצורים החיים במים
   יש למנוע את הגעתו לבריכות דגים ומקורות מים.אין לרוקן את התכשיר למערכת הניקוז ו

 רעיל לדבורים. 

 :הוראות שימוש
 .  כשמופיעים סימנים לפעילות נמליםמומלץ לטפל  .1
יש לפזר את התכשיר באופן ידני או בעזרת מפזרת מכאנית בהתאם למקום הטיפול ולמינונים   .2

 שבטבלה. ההדברה תתבצע אך ורק באזורים יבשים. הרטבת הפיתיון פוגעת ביעילות התכשיר. אין  
לפזר תכשיר על משטחים רטובים. יש להימנע מהשקיה יום עד יומיים לפני הטיפול ויומיים אחרי  

 בתכשיר. השימוש 
 
 
 
 
 



     
 

 
 

 

 
 :ומיגון בטיחותמצעי א

הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחק מבעלי חיים. הרחק ממזון, ממשקאות וממזון בעלי חיים. אין לאכול,  
מגע עם העיניים, הפה, העור והבגדים. מומלץ ללבוש כפפות  לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. מנע 

בעת היישום. אין ליישם את התכשיר על משטחים חמים או/ו מקומות רטובים. אין לזהם מזון, מים וכלי  
 . אוכל. אין ליישם סמוך למזון, מזון לבע"ח, כלי אוכל ועל משטחים להכנת מזון

 
 : עזרה ראשונה

לקבלת טיפול   הנפגע בהכרה, שטוף את הפה במים והפנה את הנפגע מיידיתאם  –של בליעה   במקרה
 רפואי. 

 . פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי  –במקרה של שאיפה 
 שטוף היטב בסבון ובמים זורמים הסר בגדים ונעלים מזוהמים. –במקרה של מגע בעור 

 . דקות ופנה לקבלת טיפול רפואי 15שטוף במים זורמים לפחות  –במקרה של מגע בעיניים 
 

 התכשיר  תוויתבמקרה של חשד הרעלה פנה באופן מידי לרופא עם 

 047771900חיפה -  בית חולים רמב"ם ,מרכז המידע הארצי בהרעלות

 
 ויתוהמשרד להגנת הסביבה קובע כי השימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות השימוש על הת

 המשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק. ,עלול לסכן את בריאות הציבור

 

         , ד לחומרי הדברהבמקום נעול קריר ויבש המיוע ,   אחסון התכשיר יעשה באריזתו המקורית בלבד אחסון:
 למנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. יש
 
 

 טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך/ פג תוקפו יש לאוספו ולפנותו לאתר פסולת רעילה.
 

 עם גמר השימוש , יש להכניס את האריזה הריקה לשקית ניילון ולהשליכה לפח.   טיפול באריזות ריקות:
 

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

 
   ציונה נס  232 ד.ת, מ "בע ושיווק פיתוח  קי.דור  :הרישום תעודת ובעל היצרן

 
 655 מס' הרישום של המשרד להגנת הסביבה:

 
 27/02/2025 תוקף הרישום:

 

 הוראות שימוש מינון אופן הטיפול מקום הפיזור
 

 מחוץ לבית  
תיון באופן אחיד על  יפזר את הפ   מ"ר  10גר' ל  3-4 טיפול בחצרות  

על   עם דגש  ח פני השט
המקומות המועדים בהם נצפית  

על   לחזור יש  פעילות נמלים.
 עם התחדשות הפעילות. הפעולה 

אין לפזר את הפיתיון על שטח 
   רטוב.

  מ"ר   10גר' ל  3-4 סביב המבנה    טיפול
פזר את הפיתיון באופן אחיד על  

מדשאות, גינות ושטחים  
 חשופים. 


