
 ف ابفففففـوو 
 عالجات مختلفة

 ر̃ا.أس.في
فـاعي األطـارد 
 ة لمتعفيربـودر

 
 :  يحتوي عمىغمكل : التركيب

 

 ممغم 70 (وافثانيه)قطران انكافىر 

 ممغم 280 (كبريث) برايمسحىن
 

:  الخواص 
  طريقة تأثيره عمى الجياز العصبي لالفاعي حيث ان المادة الفعالة عبارة عن غاز طيار يؤثر عمى المستقبالت العصبية ويعمل

 .عمى اقفاليا

 يستعمل مباشرة حيث انو آمن لإلنسان والحيوانات والبيئة. 

 طالق الغاز بشكل تبقى فعاليتو لمدة شيريين في الظروف الجوية المناسبة. 

 

: االستعمال 
 طارد لالفاعي بأنواعيا السامة و غير السامة. 

 

 :طريقة االستعمال
 تنثر المادةVSR  سم يمنع األفاعي من العبور وكمما زاد عرض الحاجز كانت 30 -10 عمى األرض بحيث تشكل حاجز 

العبور كما يمكن نثر كميات اضافية حول المناطق المراد  النتائج أفضل بحيث تعمل رائحة المادة النفاثة عمى منع األفاعي من
  .حمايتيا عند الضرورة تضاف كميات جديدة من طارد االفاعي عندما تصبح الرائحة اقل وذلك في حالة وجود نشاط لالفاعي

 

: معدالت االستعمال 
 30وذلك لمكافحة أنواع األفاعي المختمفة ( متر طولي50/ كغم1.5)متر طولي /  غم. 

 

: تحذيرات 
 يجب قراءة الممصقة جيدا قبل االستعمال وااللتزام بتعميماتيا بدفة. 

 قبل االستعمال ينبغي ارتداء المالبس واألحذية والقفازات والنظارات الواقية. 

 يجب غسل األيدي بعد االستعمال. 

 تجنب تمويث البرك ومصادر وقنوات المياه. 

 يجب إبعاد المنتج عن مصادر الحرارة والميب. 

 يستعمل داخل الحدائق و المزارع التي تنتج محاصيل زراعية أو غذائية ال. 

 يجب التخمص من العبوات الفارغة بطريقة سميمة. 

 سام لألسماك. 

  
 

 

 

 

 

 
 



 ف ابفففففـوو 
  عالجات مختلفة

:  االسعافات االولية
 دقيقة عمى األقل15 غسل العينيين بكمية وافرة من الماء لمدة :في حالة مالمسة العينيين . 

 تغسل أجزاء الجسم المموثة بالماء والصابون:في حالة مالمسة الجمد . 

 ينقل المصاب إلى مكان جيد التيوية ويجري لو عممية التنفس االصطناعي:في حالة االستنشاق . 

 يعطى المصاب كوبيين من الماء لتخفيف تركيزه كما يجب حث المصاب عمى التقيؤ بإعطائو محمول :في حالة االبتالع 
 .االبيكاك وال تشجع المصاب عمى التقيؤ إذا كان فاقد الوعي

 

 :التخزين
 يحفظ بعيدا عن األطعمة والشراب ومتناول األطفال. 

 م° 30 و بدرجة حرارة أقل من يحفظ في مكان جاف و جيد التيويو. 
 

 . كغم1 غم، 500 :العبوات 
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