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בגמר השימוש: ניקוי המרסס ואביזריו: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם 
להנחיות לסילוק תשטיפים. יש לייחד מרסס נפרד לריסוס בסאנאפן אולטרה. אם אין אפשרות 

כזאת, יש לנקות את המרסס באופן יסודי בתום כל ריסוס בתכשיר לפי ההוראות:
מילוי המרסס במים נקיים והוספת סבון.	 
הפעלה קצרה של המרסס למילוי הצנרת והמשאבה והשלמת כמות המים.	 
השהיית התמיסה במרסס למשך 24 – 48 שעות ואח''כ שטיפה נוספת במים נקיים.	 
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: בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים וסבון. בגדי עבודה 

יש לכבס בנפרד מיתר הכביסה.
כניסה לשטח שרוסס: מותרת 4 שעות לאחר הריסוס.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול המיועד לאיחסון תכשירי 
הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. 

תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בעת האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר 
פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לכסות בחול כדי לסופגו, לאסוף ולהעביר במיכלים אטומים 
לאתר פסולת רעילה. טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן 
שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה, והשלך 

אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
הוראות לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל': 04-7771900.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף 
שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון. במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים 
זורמים במשך כ- 15 דקות, אם הגירוי ממשיך יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה יש לפנות 

לרופא עם תווית התכשיר.
הערה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה, ומתאים למטרות 
המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. 
אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית 
או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפיה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה 
חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.

סאנאפן אולטרה תרכיז מתחלב, קוטל עשבים סיסטמי המשתייך לקבוצת תרכובות 
הפנוקסי. התכשיר נקלט ע''י כל חלקי הצמח, פועל בדומה לאוקסין ופוגע בתהליכים 
מטבוליים בצמח. התכשיר יעיל יותר בתנאים של לחות וטמפרטורה מיטבית לצמח. 
התכשיר פוגע בעשבים חד שנתיים )כמו מיני מצליבים, גדילן, ברקן, חוח עקוד ועשנן(, 

וכן בעשבים קשיי הדברה כגון ינבוט, הגה וחבלבל.
אזהרות:

התכשיר מסוכן בבליעה, מגרה את העור, עלול לגרום רגישות יתר במגע עם העור.
אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש בבגדי עבודה 
ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על 
השיער. כפפות נאופרן )תקן EN-374/3(, מסיכת חצי פנים תקן )EN-140( עם מסנן 
ABEK-P3 )תקן EN-14387( ומשקפי מגן )תקן EN-166(. יש להימנע ממגע  מסוג 

התכשיר עם העיניים והעור. אין לעשן או לאכול בעת העבודה עם התכשיר.
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, התכשיר עלול לגרום 

השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית. התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס: לפני השימוש בתכשיר יש לנער את הבקבוק. מלא מיכל המרסס במחצית 
כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת העירבול, הוסף את כמות התכשיר המדודה, 

והשלם את יתרת המים הדרושה.
הוראות שימוש:

אין לרסס כאשר הטמפרטורות גבוהות מ- 27 מעלות צלסיוס. רחף התכשיר עלול לגרום 
נזקים חמורים לגידולים שכנים הרגישים לתכשירי D 2,4. למניעת נזקי רחף, יש להשאיר 
רצועת בטחון בלתי מרוססת ברוחב 100 מטר לפחות. בין הגידולים הרגישים במיוחד, 

גם לכמויות זעירות של סאנאפן אולטרה: גפן, בננות וכותנה. 

 מינון )סמ''ק/ד'(הגידול
או ריכוז )%(

 נפח תרסיס
)ליטר/ד'(

חיטה בגיל 8-6 עלים לפחות ועד שבועיים 
20 100-80 סמ''/קלפני השתבלות

לאורך פסי רכבת, צידי דרכים בינעירוניות, 
סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב 
יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צימחי תרבות

0.2% - 0.3% + ראונד 
30אפ 1%

יש להקפיד על מועד הריסוס בייחוד בזנים אפילים כמו דאריאל.
שילובים בחיטה: ניתן לשלב סאנאפן אולטרה במינון 100 סמ''ק/ד' עם דרבי במינון 5 סמ''ק/ד'. 

סאנאפן אולטרה ת.מ.סאנאפן אולטרה ת.מ.

 מכיל: 905 גרם D ETHYLHEXYL ESTER 2,4 בליטר,
אקויולנט ל- 600 גרם D 2,4 חומצה בליטר

דרגת רעילות IV התכשיר מסוכן. מס' או''מ 3082
יש לקרוא בעיון את כל התווית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!
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