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תכשיר להלבנת גזעי עצים למניעת מכות שמש
לובן הינו תכשיר בעל כושר הדבקה גבוה ובטיחות גבוהה
לגידול .התכשיר עמיד בפני המטרה וגשמים.

הוראות שימוש

אמצעי זהירות ומיגון:
הימנע משאיפת התרסיס וממגע עם העור והעיניים.
הכנת התמיסה:
א .בחש היטב את התכשיר .דלל במינון הנדרש חלק אחד
של לובן ל 2-עד  4חלקי מים ).(4-2:1
ב .בחש היטב עד לקבלת תמיסה אחידה.
אופן השימוש:
מרססים בתמיסה המוכנה או מברישים באמצעות
מברשת את גזע העץ .בכל אחד משיטות הישום יש
להקפיד על כיסוי מלא.
הערה :כאשר מרססים במרסס גב בפומית מתאימה
)מומלץ פומית קונית( יש להסיר את רשת הסינון.
הערה :על אף היותנו משוכנעים ביעילות התכשיר אין אנו
אחראים לכל התוצאות או הנזקים העלולים להיגרם מהשימוש
בו ,הן לפי ההוראות הנ"ל והן לפי אופן שימוש אחר.

בגמר השימוש

ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את
המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .את התשטיפים יש לסלק
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות
ממתקן ריסוס ,ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע ,אל
בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם.
יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת
הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי
ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית :בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב
במים וסבון .כבס את בגדי העבודה בנפרד מיתר הכביסה.

כניסה מחדש :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית .אחרי
השימוש סגור היטב את המיכל ,שמור במקום נעול ומוצל
המיועד לאחסון חומרי הדברה ,הרחק מחומרי מזון ומספוא
ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך שפג תקפו או
התקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי
לאתר פסולת רעילה .כמו כן ,תכשיר שנשפך יש לאסוף
בכלי אטום ולהשליך לפח אשפה.
השמדת אריזות ריקות :שטוף את האריזה הריקה
היטב ,לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים.
שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס .נקב ומעך את
האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר
פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה.
עזרה ראשונה • :במקרה של מגע בעור  -רחץ היטב
במים וסבון • במקרה של מגע בעיניים  -שטוף בזרם
חלש של מים זורמים במשך  15דקות.
מידע לרופא:
מס' הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות ,ביה"ח
רמב"ם טל'.04-8541900 .
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