
สารสกัดธรรมชาติิ 

100%
 

ปราศจากสารกำจัดแมลง
และสัตว�รบกวน

ส�าหรบัไล่นกในบรเิวณแหล่งการค้า ในแหล่งอตุสาหกรรม 
ในไร่นา และอาคารบ้านเรอืน

สารไล่นกด้วยการมองเหน็และการรบักลิน่

ผู้จัดจ�าหน่าย  
 บริษัท เอ็นซิสเท็กส� จ�ากัด
 55/42-43 หมู่5 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
 www.ensystex.co.th  
 โทรศัพท� 021915815   โทรสาร 021915816

สารออกฤทธิ์: น�้ามันสะระแหน่ 3.0 กรัม/กิโลกรัม
 พริกไทยขาว 5.0 กรัม/กิโลกรัม

การใช้
ตัดส่วนที่ปิดผนึกออก ตัดปลายหลอดให้มีรู ขนาด 10 มิลลิเมตร ใช้เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ ลงในถาดเอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ 15-17 กรัม เอวิธอร์ 
เบิร์ด อะเวย์ ยังสามารถใช้ได้โดยตรงกับพื้นผิวบางชนิด (ผลิตภัณฑ์อาจท�าให้บางพื้นผิวเป็นคราบ)
การท�าให้ถาดเอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ ยึดแน่นบนพื้นผิว สามารถเลือกใช้ซิลิโคนที่มีคุณภาพ หรือ แม่เหล็กเอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ หรือคลิป โดยติด
ตั้งห่างดังนี้
บริเวณที่มีนกเกาะมากและพื้นที่สร้างรัง         ห่าง 15-20 เซนติเมตร
บริเวณที่มีนกเกาะปานกลาง           ห่าง 20-30 เซนติเมตร
บริเวณที่มีนกเกาะไม่มาก           ห่าง 30-50 เซนติเมตร

การป้องกันสัตว์ป่า ปลา สัตว์น�้าและสิ่งแวดล้อม
ห้ามท�าให้เกิดการปนเปื้อนลงในล�าธาร แม่น�้าหรือแหล่งน�้าอื่นๆจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือภาชนะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์

การเก็บรักษาและการก�าจัด
เก็บให้พ้นมือเด็ก ใส่บรรจุภัณฑ์เดิม ปิดให้สนิท เก็บในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง การทิ้งบรรจุภัณฑ์เมื่อใช้
หมดแล้ว ต้องห่อด้วยกระดาษ ใส่ลงในถุงพลาสติก ก่อนทิ้งลงถังขยะตามปกติ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หากเกิดการเป็นพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รีบปรึกษาแพทย์ 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งขอได้จากเอ็นซิสเท็กส์

ไม่มีโพลีบิวทีนในส่วนผสม
TM เครื่องหมายการค้าของเอ็นซิสเท็กส์ อิงค์ ใช้ภายใต้ใบอนุญาต

วิธีการใช้:
ข้อควรระวัง
ห้ามวางใกล้บริเวณรังนกที่มีไข่หรือตัวอ่อนของนกชนิดที่เป็นสัตว์คุ้มครองในระยะ 2 เมตร ไม่ควรวาง
ในบริเวณที่เด็กเข้าถึงได้

สถานที่ที่ควรใช้
บริเวณแหล่งการค้า อุตสาหกรรม ในไร่นา และอาคารบ้านเรือน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่เก็บรวมรวม
อาหารหรือผลผลิตทางการเกษตร

สัตว์รบกวนเป้าหมาย
นกชนิดที่สร้างการรบกวน และปัญหา

การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมขณะเตรียมพื้นที่ เคลื่อนย้ายรังเปล่า
ของนกและเศษซากอื่นๆออก เพื่อให้การใช้เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ มีประสิทธิภาพ ต้องมีการท�าความ
สะอาดพื้นผิวทั้งหมดในบริเวณที่จะมีการติดตั้งให้สะอาดเรียบร้อย ไม่มีมูลนกหรือเศษซากต่างๆ 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยการฉีดยาฆ่าเชื้อชนิดอัลคาไลน์ (เช่น เอวิธอร์ กัวน่าเวย์ AVITHOR 
GUANAWAY) เป็นละอองฝอยในบริเวณที่ท�าความสะอาดแล้ว  อย่าฉีดให้พื้นเปียกมากจนเกินไป 
เพราะจะท�าให้ใช้เวลาในการท�าให้พื้นแห้งนานขึ้นและยับยั้งการยึดเกาะของซิลิโคน เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ 
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าพื้นที่ได้รับการท�าความสะอาด ก่อนการติดตั้ง เท่านั้น
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สารสกัดธรรมชาติิ 

100%
 

ปราศจากสารกำจัดแมลง
และสัตว�รบกวน

ส�ำหรบัไลน่กในบรเิวณแหลง่กำรคำ้ ในแหลง่อุตสำหกรรม 
ในไรน่ำ และอำคำรบำ้นเรอืน

สำรไลน่กดว้ยกำรมองเหน็และกำรรบักลิน่

ผูผ้ลติ  
 เจ.ว.ี บำรเ์รต็ต ์แอนดโ์ค จ�ำกดั  สหรำชอำณำจกัร
 ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย  
 บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จ�ำกดั
 8/351 หมู ่3 บำ้นใหม ่ปำกเกรด็ นนทบุร ี11120
 www.ensystex.co.th  
 โทรศพัท ์0-2583-0495   โทรสำร 0-2583-0498

สำรออกฤทธิ:์ น�้ำมนัสะระแหน่ 3.0 %w/w
 พรกิไทยขำว 5.0 %w/w

กำรใช้
ตดัสว่นทีปิ่ดผนึกออก ตดัปลำยหลอดใหม้รี ูขนำด 10 มลิลเิมตร ใชเ้อวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์ลงในถำดเอวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์15-17 กรมั เอวธิอร ์
เบริด์ อะเวย ์ยงัสำมำรถใชไ้ดโ้ดยตรงกบัพืน้ผวิบำงชนิด (ผลติภณัฑอ์ำจท�ำใหบ้ำงพืน้ผวิเป็นครำบ)
กำรท�ำใหถ้ำดเอวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์ยดึแน่นบนพืน้ผวิ สำมำรถเลอืกใชซ้ลิโิคนทีม่คีณุภำพ หรอื แมเ่หลก็เอวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์หรอืคลปิ โดยตดิ
ตัง้หำ่งดงัน้ี
บรเิวณทีม่นีกเกำะมำกและพืน้ทีส่รำ้งรงั         หำ่ง 15-20 เซนตเิมตร
บรเิวณทีม่นีกเกำะปำนกลำง           หำ่ง 20-30 เซนตเิมตร
บรเิวณทีม่นีกเกำะไมม่ำก           หำ่ง 30-50 เซนตเิมตร

ค�ำเตอืน
1. ภำยหลงักำรหยบิจบัเอวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์ควรลำ้งมอืดว้ยน�้ำและสบูท่กุครัง้
2. ระวงัอยำ่ใหเ้ดก็และสตัวเ์ลีย้งสมัผสักบัเอวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์ทีห่ยอดไว้
3. ภำชนะบรรจเุอวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์เมือ่ใชห้มดแลว้ ใหห้อ่ดว้ยกระดำษใสใ่นถุงพลำสตกิแลว้ทิง้ลงถงัขยะ
4. หำ้มทิง้เอวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์หรอืทิง้ภำชนะบรรจทุีใ่ชห้มดแลว้ ลงในแมน่�้ำ ค ูคลอง แหลง่น�้ำสำธำรณะ 

วธิแีกพ้ษิเบือ้งตน้
1. หำกกลนืกนิเอวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์หำ้มท�ำใหอ้ำเจยีน ใหบ้ว้นปำก หำกมอีำกำรรนุแรงใหร้บีน�ำสง่แพทย ์พรอ้มภำชนะบรรจ ุฉลำก  

ของเอวธิอร ์เบริด์ อะเวย์
2. หำกเขำ้ตำ ใหร้บีลำ้งดว้ยน�้ำสะอำดจนอำกำรระคำยเคอืงทเุลำ หำกไมท่เุลำใหไ้ปพบแพทย ์พรอ้มภำชนะบรรจ ุฉลำก ของเอวธิอร ์ 

เบริด์ อะเวย์
3. หำกถกูผวิหนงั ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ

วธิเีกบ็รกัษำ
เกบ็ในทีแ่หง้มดิชดิ พน้จำกแสงแดด หำ่งจำกเดก็ อำหำร และสตัวเ์ลีย้ง

ไมม่โีพลบีวิทนีในสว่นผสม

TM เครือ่งหมำยกำรคำ้ของเอน็ซสิเทก็ส ์องิค ์ใชภ้ำยใตใ้บอนุญำต

วธิกีำรใช:้
ขอ้ควรระวงั
หำ้มวำงใกลบ้รเิวณรงันกทีม่ไีขห่รอืตวัออ่นของนกชนิดทีเ่ป็นสตัวค์ุม้ครองในระยะ 2 เมตร ไมค่วรวำง
ในบรเิวณทีเ่ดก็เขำ้ถงึได้

สถำนทีท่ีค่วรใช้
บรเิวณแหลง่กำรคำ้ อุตสำหกรรม ในไรน่ำ และอำคำรบำ้นเรอืน รวมทัง้สิง่ก่อสรำ้งทีเ่กบ็รวมรวม
อำหำรหรอืผลผลติทำงกำรเกษตร

สตัวร์บกวนเป้ำหมำย
นกชนิดทีส่รำ้งกำรรบกวน และปัญหำ

กำรเตรยีมอุปกรณ์และสถำนที่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยทีเ่หมำะสมขณะเตรยีมพืน้ที ่เคลือ่นยำ้ยรงัเปลำ่
ของนกและเศษซำกอืน่ๆออก เพือ่ใหก้ำรใชเ้อวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์มปีระสทิธภิำพ ตอ้งมกีำรท�ำควำม
สะอำดพืน้ผวิทัง้หมดในบรเิวณทีจ่ะมกีำรตดิตัง้ใหส้ะอำดเรยีบรอ้ย ไมม่มีลูนกหรอืเศษซำกต่ำงๆ 
สำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพโดยกำรฉดียำฆำ่เชือ้ชนิดอลัคำไลน์ (เชน่ เอวธิอร ์กวัน่ำเวย ์AVITHOR 
GUANAWAY) เป็นละอองฝอยในบรเิวณทีท่�ำควำมสะอำดแลว้  อยำ่ฉดีใหพ้ืน้เปียกมำกจนเกนิไป 
เพรำะจะท�ำใหใ้ชเ้วลำในกำรท�ำใหพ้ืน้แหง้นำนขึน้และยบัยัง้กำรยดึเกำะของซลิโิคน เอวธิอร ์เบริด์ อะเวย ์
จะมปีระสทิธภิำพสงูสดุถำ้พืน้ทีไ่ดร้บักำรท�ำควำมสะอำด ก่อนกำรตดิตัง้ เทำ่นัน้
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VISUAL AND OLFACTORY BIRD REPELLENT


