
แม็กซ์ธอร์ เทอร์โบ
ทาร์เก๊ตเท็ด อินเซ็คทิไซด์

MAXXTHORTM

TA R G E T ED IN SE C T I C ID E

ประโยชน์ :
ใช้ป้องกนัก�าจดัแมลง ในอาคารบา้นเรอืน

โรงงานอตุสาหกรรม  เช่น  มด แมลงสาบ ยงุ แมลงวนั 
และแมลงเลก็ๆอ่ืนๆ เป็นต้น

ห้ามน�าไปใช้ทางการเกษตร

ช่ือและอตัราส่วนของสารส�าคญั :
ไบเฟนทริน (BIFENTHRIN) 10% W/V
อิมิโพรทริน (IMIPROTHRIN) 1% W/V 
ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ 12% W/V SC
(PIPERONYL BUTOXIDE)

Made in the U.S.A

500 มิลลิลิตร

ปริมาณสุทธิ :

ระวงั

เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิหรอืหายใจเขา้ไป

ระคายเคอืงต่อผวิหนงัมาก

ระคายเคอืงต่อดวงตาอยา่งรนุแรง

เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน�้า
460/2557



คร้ังท่ีผลิต:
Batch No.:

วันเดือนปีท่ีผลิต:
Date of Manufacture:

™ MAXXTHOR is a trademark of Ensystex, Inc. used by licence to Ensystex Co., Ltd.

วิธีใช้ ควรใช้โดยผู้ช�านาญการก�าจัดแมลงเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก 

และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม  และเขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้

ฉีดพ่นพื้นผิวเพื่อป้องกันก�าจัดแมลงคลาน เช่น มด และแมลงสาบ เป็นต้น

 ผสมแม็กซ์ธอร์ เทอร์โบ ทาร์เก๊ตเท็ด อินเซ็คทิไซด์ 50 มิลลิลิตร ต่อน้�า 

10 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้ว 1 ลิตรต่อพื้นที่ 20 

ตารางเมตร ตามแหล่งหาอาหาร ทางเดิน หรือแหล่งหลบซ่อน ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร 

 ส�าหรับแมลงชุกชุม ผสมแม็กซ์ธอร์ เทอร์โบ ทาร์เก๊ตเท็ด อินเซ็คทิไซด์ 

100  มิลลิลิตร ต่อน้�า 10 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ท่ีผสมแล้ว 1 

ลิตรต่อพ้ืนท่ี 20 ตารางเมตร ตามแหล่งหาอาหาร ทางเดิน หรือแหล่งหลบซ่อน 

ท้ังภายในและภายนอกอาคาร

ฉีดพ่นพื้นผิวป้องกันก�าจัดแมลงบิน เช่น ยุง และแมลงวัน เป็นต้น 

 ผสมแม็กซ์ธอร์ เทอร์โบ ทาร์เก๊ตเท็ด อินเซ็คทิไซด์ 50 มิลลิลิตร ต่อน้�า 

10 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้ว 1 ลิตรต่อพื้นที่ 20 

ตารางเมตร ตามที่เกาะพักของแมลงบิน

 ส�าหรับแมลงชุกชุม ผสมแม็กซ์ธอร์ เทอร์โบ ทาร์เก๊ตเท็ด อินเซ็คทิไซด์ 

100  มิลลิลิตร ต่อน้�า 10 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ ที่ผสมแล้ว 

1 ลิตรต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ตามที่เกาะพักของแมลงบิน 

 ในห้องครัวหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้าย

อาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร

ห้าม  ฉีดพ่นขณะท�าการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะท�าการผลิตให้

ท�าความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เล้ียง เปลวไฟ หรือ

ความร้อน

ค�าเตือน

1.  ห้าม รบัประทาน

2.  ระวงัอยา่ใหแ้มก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทารเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์เขา้ตา ปาก จมกู หรอืถกูผวิหนงั 

และเสื้อผา้

3.  ขณะใชใ้หค้นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งและสตัวเ์ลีย้งออกจากบรเิวณนัน้และ ห้าม เขา้ไปจนกวา่แมก็ซธ์อร ์ 

เทอรโ์บ ทารเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์จะแหง้สนิท

4.  ขณะฉดีหรอืพน่ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ  และตอ้งระวงัมใิหแ้มก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทารเ์ก๊ตเทด็  

อนิเซค็ทไิซด ์นองหรอืไหลออกนอกบรเิวณที่ตอ้งการ

5.  ตอ้งลา้งมอืและหน้าใหส้ะอาดดว้ยน�้าและสบูก่่อนรบัประทานอาหาร ดื่มน้�า หรอืสบูบุหรี่

6.  เมื่อเสรจ็จากการใชแ้มก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทารเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์แลว้ควรรบีลา้งหน้า ลา้ง

มอื อาบน้�า สระผม เปลี่ยนเสื้อผา้ และซกัชดุที่สวมท�างานใหส้ะอาด

7. ภาชนะบรรจแุมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทารเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์เมื่อใชห้มดแลว้ ห้าม น�ากลบัมา

ใชอ้กีใหท้�าลาย

8.  ห้ามน�าภาชนะทีใ่ชผ้สมแมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทารเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซดไ์ปใชใ้นวตัถุประสงคอ์ืน่

9.  ห้าม ลา้งภาชนะบรรจ ุอุปกรณ์หรอืเครื่องพน่  หรอืทิ้งวตัถุอนัตรายลงในแมน่้�า  ค ู คลอง   

แหลง่น้�าสาธารณะ

10. ห้ามฉดีพน่ในหอ้งที่มผีูป่้วยหรอืเดก็

วิธีการเเก้พิษเบื้องต้น

1.  หากถกูผวิหนงั ใหล้า้งออกดว้ยน้�าจ�านวนมาก ๆ ถา้เปือ้นเสือ้ผา้ใหร้บีถอดออกแลว้เปลีย่น

ใหมท่นัที

2.  หากสดูดมใหน้�าผูป่้วยออกจากบรเิวณที่ใชแ้มก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทารเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด์

3.  หากเขา้ตาใหร้บีลา้งดว้ยน้�าสะอาดจนอาการระคายเคอืงทเุลา หากไมท่เุลาใหไ้ปพบแพทย์

4.  หากกลนืกนิแมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทารเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์ห้ามท�าใหอ้าเจยีน ใหร้บีน�า

สง่แพทย ์ พรอ้มภาชนะบรรจ ุฉลากหรอืใบแทรกของแมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทารเ์ก๊ตเทด็ อนิ

เซค็ทไิซด์

ผู้ผลิต                           บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ ทู อิงค์  ประเทศสหรัฐอเมริกา

น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย     บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จ�ากัด
                                   8/351 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
                       โทร. 0-2583-0495  แฟกซ์ 0-2583-0498
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