
االسم الكيماوى:
Sulfur

التركيب:
(وزن / وزن)مادة فعالة: كبريـــت       ٨٠ ٪
(وزن / وزن)مواد غير فعالة:          ٢٠ ٪

 ١٠٠ ٪المجموع

ضـــــار
مادة سامة و يحفظ بعيدا عن متناول األطفال

 العقار المضاد في حالة التسمم
ال يوجد عقار مضاد محدد و يعالج المصاب حسب األعراض التى تظهر عليه

بعد العرض على الطبيب المختص مع اصطحاب عبوة المبيد.

المستحضر في صورة حبيبات قابلة لإلنتشار في الماء يحتوى الكيلوجرام
منه على ٨٠٠ جرام مادة فعالة         

حبيبـات قابلـة لإلنتشـار في المـاء

%80 Wdg

مبيد فطرى

تجنب التخزين على درجة حرارة اعلى من ٣٥ درجة مئوية
يخزن المبيد فى منطقة جيدة التهوية بعيدا عن اشعة الشمس

والرطوية وعن اماكن تخزين المواد الغذائية واالعالف وحيوانات المزرعة

 اذا حدثت اعراض تسمم وهى زيادة افراز العرق الصداع الدوار القئ 
يوقف العمل فى الحال وتنزع المالبس ويغسل الجسم كله بما فية

 الراس بالماء والصابون ويستدعى الطبيب
 فى حاله االبتالع يجب عدم دفع المريض للقيئ ويستدعى الطبيب

 فى حاله تلوث الجلد يتم غسل المكان الذى تلوث بالمبيد بالماء والصابون
 جيدا .

 فى حالة تلوث العين يتم غسل العين بالماء لمده ١٥ دقيقة .
 فى جميع الحاالت يتم نقل المصاب الى مكان بعيد عن رذاذ المبيد .

 يجب عدم استعمال العبوات الفارغة فى أي اغراض اخرى .
 يتم التخلص من العبوات باعدامها ودفنها فى االماكن المخصصة لها .

 يجب عدم تلويث المجارى المائية بالعبوات الفارغة .

كيفية التخلص من العبوات الفارغة:

احتياطات االمان واالسعافات االولية:

طريقة الحفظ والتخزين:

بيانات تحذيرية من مخاطر المركب:
تجنب استنشاق ابخرة او وصول رذاذ المبيد للعين او الجلد او 

المالبس
تجنب االكل او الشرب او التدخين اثناء عملية الرش

يجب ارتداء المالبس الخاصة بالعمل (افروالت قفازات اقنعة
نظارات واقية) 

يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء والصابون
يجب غسل وكى المالبس منفردة قبل استعمالها مره اخرى

تجنب تعرض حيوانات المزرعة ونحل العسل لرذاذ المبيد

فى حاالت التسمم يجب االتصال بمراكز السموم االتية :

االستعمال طبقا لتوصيات وزارة الزراعة:

برو سالفو ٨٠٪ WDG مبيد فطري يستخدم لمكافحة  
البياض الدقيقي في العنب بمعدل ٢٥٠جرام / ١٠٠ لتر ماء

العنب: ٣ أيام للثمار - ٧ أيام لألوراق
PHI فترة ما قبل الحصاد

الضمان: 

 تضمن الشركة المبيد فى عبواته االصلية وذلك تحت ظروف 
 التخزين المناسبة لمدة ستة وثالثون شهرا من تاريخ اإلنتاج كحد

 أقصى وال تتحمل الشركة مسئولية اية اضرار تنتج عن سوء التطبيق
أو االستخدام أو التخزين

تاريخ االنتاج:
رقم اللوط:

تاريخ انتهاء الصالحية: ستة وثالثون شهرا
            من تاريخ اإلنتاج كحد أقصى

رقم التسجيل المحلى: ٢٩٢٣
سعة العبوة: ١ كيلوجرام


