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GLUTASEPT 
) לולים ( , מדגרות  וציוד חקלאי  במבני משק טראלדהיד ואמוניום רבעוני לחיטויתכשיר חיטוי על בסיס גלו

 החיטוי מתבצע ללא נוכחות בעלי חיים.   ביצים. ותחנות למיון

,  10.5% –לוריד אלקיל דימטיל בנזיל אמוניום  כ, 9.8% –, אמוניום רבעוני11.5% –גלוטראלדהיד  :הרכב התכשיר

 פעילי שטח, סולבנטים ומים.

רצפות, משטחי אבן, בטון, נסורת, כלובים,  – ים, אצות, פטריות ועובשים, מחטאהתכשיר קוטל: חיידקים, וירוס

 מדגרות .

, השימוש בתכשיר מחייב את המעסיק 2011על פי תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי( 

תעסוקתיות באמצעות מעבדה  –למלא אחר דרישות התקנה, לרבות ביצוע מדידות סביבתיות במקום העבודה 

 מוסמכת.

 

 הוראות שימוש: 

פסולת, זבל ולרוקן את השוקתות  יש להרחיק את העופות, בעלי הכנף, לחיטוי מבנים, ציוד ומתקנים של הלול,  -

 מהמים.

 מבעלי חיים, מספוא ומים. יש להדגיש שהמבנים המטופלים חייבים להיות ריקים  -

 יש לשטוף את הציוד והמבנה לפני פעולת החיטוי.  -

 יש להכין תמיסה טרייה לפני כל חיטוי.  -

 דקות מהרגע שהתכשיר מוכן. 10 -והמתין  כ ' לליטר מים(גר 0.25גלוטספט )  1%- 0.25% בין הכן תמיסה של  -

    החלקים הגדולים ועל המבנה.על  רסס,  את חלקי הציוד הקטנים לטבול ולרססאו  טבול

 לאחר החיטוי יש לשטוף את הציוד בזרם מים.  -

 שעות. 24 , לפני הכנסת בעלי החייםזמן המתנה אחרי חיטוי  -

 אין להשתמש בתכשיר על מזון ומספוא.  -

 אין לערבב את התכשיר עם חומרי ניקוי וחיטוי אחרים.  -

 

 אזהרות לאדם:

 ה ובבליעה.התכשיר רעיל בשאיפ  - 

 יק וצורב לעור מערכת הנשימה והעיניים.התכשיר מז  -   

 עלול לגרום לנזק בעיניים.  -   

 התכשיר עלול לגרום לגירוי וריגוש בשאיפה ובמגע עם העור.  -   

   התכשיר נספג דרך העור ומשפיע על מערכת העצבים, הכבד, הכליות והעיניים.   -   

 

 אמצעי בטיחות ומיגון

עם שרוולים ארוכים, מסכה להגנת דרכי  בגדי עבודה מלאיםהיישום יש להשתמש במשקפי מגן,  בזמן -

. יש להימנע ממגע תמיסה עם העור EN-CEלפי תקן  PVCוכפפות  A2P3הנשימה בעלת מסנן 

והעיניים, משאיפת התכשיר או בליעתו. עם סיום העבודה יש לכבס בנפרד את בגדי העבודה לפני 

 שימוש חוזר.

 ש ללבוש כפפות בזמן השימוש.י -

 מים.ב היטבעם העור יש לשטוף  התכשירבמקרה של מגע  -
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 עם העיניים. התכשירהימנע ממגע  -

 

 הרחק מהישג ידם של ילדים. -

 

 סיכונים לסביבה

 לדגים ויצורים החיים במים.התכשיר רעיל  -

 למקורות מים ומקורות ניקוז. ותשטיפיויש למנוע הגעת התכשיר  -

 תנאי איחסון

תכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול, המיועד לאחסון תכשירים כימיים.הרחק יש לאחסן את ה -

 ם מורשים להשתמש בתכשיר.ג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינמהיש

 טיפול באריזות ריקות

יש לשטוף את האריזה שלוש פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמיכל המרסס, יש לנקב את  -

 ת הריקות ולהשליך את האריזה אל מיכל האשפה.האריזו

  ומידע לרופא עזרה ראשונה

 יש לשטוף עם הרבה מים זורמים ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי. התכשיר ע עם במקרה של מג -

 הסר בגדים מזוהמים, שטוף במים זורמים וסבון ופנה לקבלת טיפול רפואי.  -במקרה של מגע בעור  -

! שטוף את הפה במים ופנה לקבלת אם הנפגע בהכרה אין לגרום להקאה  ,במקרה של בליעת התכשיר -

פנה את הנפגע  -טיפול רפואי.אין לגרום להקאה או להשקות נפגע חסר הכרה, במקרה של שאיפה

 למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי.

 .04-8541900      בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה , טלפוןהמרכז הארצי למידע   -לעזרה ראשונה 

 

 

 

 אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המוטבע על גבי האריזה.

השירותים הווטרינריים קובעים שהשימוש בתכשיר שלא על פי הוראות התווית עלול לפגוע במשתמש, 

 החוק. בבעלי חיים, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על
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