
แมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ
ทารเ์กต๊เทด็ อินเซค็ทิไซด์

MAXXTHORTM

TA R G E T E D  I N S E C T I C I D E

ประโยชน์ :  ใชป้้องกนัและก�ำจดัแมลงในบำ้นเรอืน 
โรงงำนอุตสำหกรรม  เชน่ ยงุ แมลงวนั แมลงสำบ  

มด และแมลงเลก็ๆอืน่ๆ เป็นตน้

ห้ามนำาไปใช้ทางการเกษตร

ช่ือและอตัราส่วนของสารสำาคญั :
ไบเฟนทริน (BIFENTHRIN) 10% W/V
อิมิโพรทริน (IMIPROTHRIN) 1% W/V 
ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด ์ 12% W/V SC
(PIPERONYL BUTOXIDE)

ระวงั

เป็นอนัตรำยเมือ่กลนืกนิหรอืหำยใจเขำ้ไป

ระคำยเคอืงต่อผวิหนงัมำก

ระคำยเคอืงต่อดวงตำอยำ่งรนุแรง

เป็นพษิรำ้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน�้ำ

Made in the U.S.A
250

ปริมาณสุทธิ : 

มิลลิลิตร

460/2557



™ MAXXTHOR is a trademark of Ensystex, Inc. used by licence to Ensystex Co., Ltd. L-TH-CHEMT1004  2.02  01.19 T

Batch Number.:
ครั้งที่ผลิต:

Date of Manufacture:
วนัเดือนปีที่ผลิต:

วิธีใช้ ควรใชโ้ดยผูช้�ำนำญกำรก�ำจดัแมลงเทำ่นัน้ ซึง่ตอ้งสวมถุงมอื หน้ำกำก 
และอุปกรณ์ป้องกนัทีเ่หมำะสม  และเขยำ่ภำชนะบรรจกุ่อนใช้
ฉีดพ่นพืน้ผิวเพ่ือป้องกนักำาจดัแมลงคลาน เชน่ มด และแมลงสำบ เป็นตน้
 ผสมแมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์50 มลิลลิติร ต่อน�้ำ 10 
ลติร ผสมใหเ้ขำ้กนัแลว้ฉดีพน่ผลติภณัฑท์ีผ่สมแลว้ 1 ลติรต่อพืน้ที ่20 ตำรำง
เมตร ตำมแหลง่หำอำหำร ทำงเดนิ หรอืแหลง่หลบซ่อน ทัง้ภำยในและภำยนอก
อำคำร 
 ส�ำหรบัแมลงชกุชมุ ผสมแมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์
100  มลิลลิติร ต่อน�้ำ 10 ลติร ผสมใหเ้ขำ้กนัแลว้ฉดีพน่ผลติภณัฑท์ีผ่สมแลว้ 1 
ลติรต่อพืน้ที ่20 ตำรำงเมตร ตำมแหลง่หำอำหำร ทำงเดนิ หรอืแหลง่หลบซ่อน 
ทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำร
ฉีดพ่นพืน้ผิวป้องกนักำาจดัแมลงบิน เชน่ ยงุ และแมลงวนั เป็นตน้ 
 ผสมแมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์50 มลิลลิติร ต่อน�้ำ 10 
ลติร ผสมใหเ้ขำ้กนัแลว้ฉดีพน่ผลติภณัฑท์ีผ่สมแลว้ 1 ลติรต่อพืน้ที ่20 ตำรำงเมตร 
ตำมทีเ่กำะพกัของแมลงบนิ
 ส�ำหรบัแมลงชกุชมุ ผสมแมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์
100  มลิลลิติร ต่อน�้ำ 10 ลติร ผสมใหเ้ขำ้กนัแลว้ฉดีพน่ผลติภณัฑท์ีผ่สมแลว้ 1 
ลติรต่อพืน้ที ่20 ตำรำงเมตร ตำมทีเ่กำะพกัของแมลงบนิ  
 ในหอ้งครวัหรอืโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรใหป้กปิดหรอืเคลือ่นยำ้ยอำหำร 
ภำชนะ รวมทัง้พืน้ผวิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติอำหำร
ห้าม  ฉดีพน่ขณะท�ำกำรผลติ ภำยหลงักำรฉดีพน่ก่อนจะท�ำกำรผลติใหท้�ำควำม
สะอำดพืน้ผวิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติ 
วิธีเกบ็รกัษา เกบ็ใหม้ดิชดิ หำ่งจำกเดก็ อำหำร สตัวเ์ลีย้ง เปลวไฟ หรอืควำมรอ้น

คำาเตือน
1.  ห้าม รบัประทำน
2.  ระวงัอยำ่ใหแ้มก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์เขำ้ตำ ปำก จมกู หรอืถกู

ผวิหนงั และเสือ้ผำ้
3.  ขณะใชใ้หค้นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งและสตัวเ์ลีย้งออกจำกบรเิวณนัน้และ ห้าม เขำ้ไปจนกวำ่

แมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์จะแหง้สนิท
4.  ขณะฉดีหรอืพน่ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ  และตอ้งระวงัมใิหแ้มก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ 

อนิเซค็ทไิซด ์นองหรอืไหลออกนอกบรเิวณทีต่อ้งกำร
5.  ตอ้งลำ้งมอืและหน้ำใหส้ะอำดดว้ยน�้ำและสบูก่่อนรบัประทำนอำหำร ดืม่น�้ำ หรอืสบูบุหรี่
6.  เมือ่เสรจ็จำกกำรใชแ้มก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์แลว้ควรรบีลำ้งหน้ำ 

ลำ้งมอื อำบน�้ำ สระผม เปลีย่นเสือ้ผำ้ และซกัชดุทีส่วมท�ำงำนใหส้ะอำด
7. ภำชนะบรรจแุมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์เมือ่ใชห้มดแลว้ ห้าม น�ำกลบั

มำใชอ้กีใหท้�ำลำย
8.  ห้ามน�ำภำชนะทีใ่ชผ้สมแมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซดไ์ปใชใ้นวตัถุประสงคอ์ืน่
9.  ห้าม ลำ้งภำชนะบรรจ ุอุปกรณ์หรอืเครือ่งพน่  หรอืทิง้วตัถุอนัตรำยลงในแมน่�้ำ  ค ู คลอง  

แหลง่น�้ำสำธำรณะ
10.  ห้ามฉดีพน่ในหอ้งทีม่ผีูป่้วยหรอืเดก็

วิธีการเเก้พิษเบือ้งต้น
1.  หำกถกูผวิหนงั ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำจ�ำนวนมำก ๆ ถำ้เป้ือนเสือ้ผำ้ใหร้บีถอดออกแลว้

เปลีย่นใหมท่นัที
2.  หำกสดูดมใหน้�ำผูป่้วยออกจำกบรเิวณทีใ่ชแ้มก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด์
3.  หำกเขำ้ตำใหร้บีลำ้งดว้ยน�้ำสะอำดจนอำกำรระคำยเคอืงทเุลำ หำกไมท่เุลำใหไ้ปพบแพทย์
4.  หำกกลนืกนิแมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ อนิเซค็ทไิซด ์ห้ามท�ำใหอ้ำเจยีน ใหร้บีน�ำสง่

แพทย ์ พรอ้มภำชนะบรรจ ุฉลำกหรอืใบแทรกของแมก็ซธ์อร ์เทอรโ์บ ทำรเ์ก๊ตเทด็ 
     อนิเซค็ทไิซด์

ผูผ้ลิต                          บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์ท ูองิค ์ ประเทศสหรฐัอเมรกิำ

นำาเข้าและจดัจำาหน่าย     บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จ�ำกดั
                                   8/351 หมู ่3 ต.บำ้นใหม ่อ.ปำกเกรด็ จ.นนทบุร ี11120
                     โทร. 0-2583-0495  แฟกซ ์0-2583-0498


