
Made in USA

100 วอเทอรเ์บส เทอรมิ์ทิไซด์
แอนด ์อินเซค็ทิไซด์

แม็กซ์ธอร์
1 0 0  W A T E R - B A S E D  T E R M I T I C I D E  A N D  I N S E C T I S I D E

ชือ่และอตัราส่วนของสารส�าคญั :
ไบเฟนทรนิ (BIFENTHRIN) 10% W/V SC

ประโยชน์ :
ใช้ป้องกนัก�าจดัปลวก แมลง ในอาคารบา้นเรอืน โรงงานอตุสาหกรรม 
เช่น มด เเมลงสาบ ยงุ เเมลงวนั และเเมลงเล็กๆอืน่ๆ เป็นตน้

ห้ามน�าไปใช้ในทางการเกษตร

ระวงั
เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนงัและดวงตา
อาจระคายเคอืงตอ่ทางเดนิหายใจ

เป็นพษิตอ่ส่ิงมชีวีติในน�้า และมผีลกระทบระยะยาว

ปริมาณสทุธิ

1 ลิตร



ผูผ้ลิต:                    บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์ท ูองิค ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา
น�าเข้าและจดัจ�าหน่าย:   บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จ�ากดั
                     8/351 หมู ่3  ต�าบลบา้นใหม ่อ�าเภอปากเกรด็  จงัหวดั นนทบุร ี11120
                     โทร. 0-2583-0495 แฟกซ ์0-2583-0498

601/2554

วนัทีผ่ลติ
Date of Manufacture

ครัง้ทีผ่ลติ
Batch Number

™ MAXXTHOR is a trademark of Ensystex, Inc. used by licence to Ensystex Co., Ltd. L-TH-CHEMX1039  1.01  02.18 T

วิธีใช้ ควรใชโ้ดยผูช้�านาญการก�าจดัเเมลงเทา่นัน้ ซึง่ตอ้งสวมถุงมอื หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะ
สม เขยา่ภาชนะบรรจกุ่อนใช้
การป้องกนัก�าจดัปลวก

ก. ส�าหรบัก่อนการปลกูสร้าง
 หลงัจากปรบัพืน้ทีเ่รยีบรอ้ยเเลว้ใช ้เเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์
ตามอตัราสว่นผสมในตารางการใช ้เทราดหรอืพน่ลงบนดนิบรเิวณทีจ่ะเทคอนกรตีใหท้ัว่ โดยใชเ้ครือ่งพน่ที่
มเีเรงดนัมาตรฐานประมาณ 25 ปอนดต์่อตารางน้ิว ในอตัรา 5 ลติร ต่อ1 ตารางเมตร ควรเทพืน้คอนกรตีให้
เสรจ็ภายในวนัเดยีวกนั (หากไมส่ามารถเทพืน้คอนกรตีใหเ้สรจ็ในวนันัน้ไดใ้หใ้ชแ้ผน่พลาสตกิโพลเีอทลินีปู
คลุมพืน้ทีด่งักลา่ว) หลงัจากนัน้ใหเ้ทราด หรอืฉีดพน่ เเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิ
เซค็ทไิซด ์รอบบรเิวณเเนวพืน้ทีค่อนกรตี โดย
1. ใชท้อ่ฉดี (rodding) เเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์ทีผ่สมเเลว้เขา้ไปใน

ดนิในอตัรา 5 ลติร ต่อความยาว 1 เมตร (ลกึ 30 เซนตเิมตร) หรอื
2. ขดุรอ่งกวา้งไมเ่กนิ 15 เซนตเิมตร ลกึ 30 เซนตเิมตร ใหท้ัว่เอาดนิทีข่ดุจากรอ่งมาคลุกกบั เเมก็ซธ์อร ์

100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์ทีผ่สมเเลว้ใสล่งไปในรอ่ง หรอือาจใชว้ธิคีอ่ยๆ น�า
ดนิใสก่ลบัลงไปในรอ่งเเลว้เทราดดนินัน้ใหท้ัว่ ขณะทีใ่สก่ลบัในรอ่งดว้ยอตัราสว่นขา้งตน้

ข. ส�าหรบัอาคารท่ีก่อสร้างเสรจ็เรียบร้อยเเล้ว
 เจาะรทูีพ่ ืน้อาคารและพืน้คอนกรตีบรเิวณโดยรอบใหห้า่งกนัจดุละประมาณ 20-30 เซนตเิมตร เเลว้  
อดัเเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์ตามอตัราสว่นผสมขา้งตน้ โดยใชเ้ครือ่ง
พน่ทีม่เีเรงดนัมาตรฐานประมาณ 25 ปอนดต์่อตารางน้ิว ลงไปใตพ้ืน้คอนกรตีทีเ่จาะทัง้ในและนอกอาคาร 
ในอตัรา 5 ลติรต่อ 1 ร ูและส�าหรบัดนิบรเิวณรอบเเนวพืน้คอนกรตีนอกอาคารใหใ้ชท้อ่ฉดีหรอืขดุรอ่งเเบบ
เดยีวกบัวธิใีนขอ้ ก.
ฉีดพ่นพืน้ผิวเพ่ือป้องกนัก�าจดั เเมลงคลาน เชน่ มด และแมลงสาบ เป็นตน้
 ใช ้เเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์ตามตารางการใชแ้ลว้ฉดีพน่ตาม 
เเหลง่หาอาหาร ทางเดนิ หรอืเเหลง่หลบซ่อน ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร
ฉีดพ่นพืน้ผิวเพ่ือป้องกนัก�าจดั เเมลงบิน เชน่ ยงุ และแมลงวนั เป็นตน้
 ใช ้เเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์ตามตารางการใชแ้ลว้ฉดีพน่ตาม 
เเหลง่เกาะพกัของเเมลงบนิ ทัง้ภายในเเละภายนอกอาคาร
 ในหอ้งครวัหรอืโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใหป้กปิด หรอืเคลือ่นยา้ยอาหาร ภาชนะ รวมทัง้พืน้ผวิ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติอาหาร ห้าม ฉีดพน่ขณะท�าการผลติ ภายหลงัจากการฉีดพน่ก่อนจะท�าการผลติให้

ท�าความสะอาดพืน้ผวิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ

ตารางการใช้

ชนิดของเเมลง แมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส 
เทอรม์ทิไิซด ์เเอนด ์อนิเซค็ทไิซด์

น�้า อตัราการฉดีพน่

1. ปลวก 250 ซซีี 100 ลติร

2. เเมลงบนิเเละ
เเมลงคลาน
พืน้ผวิเรยีบไมม่รีู
พรนุ เชน่ กระจก
พืน้ผวิมรีพูรนุ
ประเภท ไม้

50 ซซีี

100 ซซีี

ผสมน�้าใหไ้ด้
10 ลติร

ผสมน�้าใหไ้ด้
10 ลติร

พน่ 1 ลติรต่อ
20 ตารางเมตร
พน่ 1 ลติรต่อ
10 ตารางเมตร

ค�าเตือน

1.  ห้าม รบัประทาน

2.  ระวงั อยา่ใหเ้เมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์เขา้ตา ปาก จมกู หรอืถกู

ผวิหนงั และเสือ้ผา้

3.  ขณะใชใ้หค้นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งและสตัวเ์ลีย้งออกจากบรเิวณนัน้และ ห้าม เขา้ไปจนกวา่ เเมก็ซธ์อร ์100  

วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์จะเเหง้สนิท

4.  ขณะราด หรอืพน่ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ และตอ้งระวงัมใิห ้เเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์

แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์นองหรอืไหลออกนอกบรเิวณทีต่อ้งการ

5.  ตอ้งลา้งมอืและหน้าใหส้ะอาดดว้ยน�้าและสบูก่่อนรบัประทานอาหาร ดืม่น�้า หรอื สบูบุหรี่

6.  เมือ่เสรจ็จากการใชเ้เมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์เเลว้ควรรบีลา้งหน้า 

ลา้งมอื อาบน�้า สระผม เปลีย่นเสือ้ผา้ และซกัชดุทีส่วมท�างานใหส้ะอาด

7. ภาชนะบรรจ ุเเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์เมือ่ใชห้มดเเลว้ ห้าม น�า

กลบัมาใชอ้กี ใหท้�าลาย

8.  ห้าม น�าภาชนะทีใ่ชผ้สม เเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์ไปใชใ้น

วตัถุประสงคอ์ืน่

9.  ห้าม ลา้งภาชนะบรรจ ุอุปกรณ์หรอืเครือ่งพน่หรอืทิง้วตัถุอนัตรายลงในเเมน่�้า ค ูคลอง แหลง่น�้า

สาธารณะ

10.   ห้าม ฉีดพน่ในหอ้งทีม่ผีูป่้วยหรอืเดก็

วิธีการเเก้พิษเบือ้งต้น

1.  หากถกูผวิหนงั ใหล้า้งออกดว้ยน�้าจ�านวนมากๆ ถา้เป้ือนเสือ้ผา้ใหร้บีถอดออก แลว้เปลีย่นใหมท่นัที

2.  หากสดูดม ใหน้�าผูป่้วยออกจากบรเิวณทีใ่ช ้เเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์ 

อนิเซค็ทไิซด์

3.  หากเขา้ตา ใหร้บีลา้งดว้ยน�้าสะอาดจนอาการระคายเคอืงทเุลา หากไมท่เุลาใหไ้ปพบเเพทย์

4.  หากกลนืกนิ เเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์แอนด ์อนิเซค็ทไิซด ์ห้าม ท�าใหอ้าเจยีน ให้

รบีน�าสง่เเพทย ์พรอ้มภาชนะบรรจ ุฉลากหรอืใบเเทรกของเเมก็ซธ์อร ์100 วอเทอรเ์บส เทอรม์ทิไิซด ์

แอนด ์อนิเซค็ทไิซด์

วิธีเกบ็รกัษา เกบ็ใหม้ดิชดิ หา่งจากเดก็ อาหาร สตัวเ์ลีย้ง เปลวไฟ หรอืความรอ้น


