
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Air Control S rovarirtó aeroszol automata adagolóval 

  2. Gyártja: ORMA Srl (Trofarello, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: Agrosol 2000 Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 60. 

  4. Engedély száma: 7842-4/2021/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 
  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 3,5% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szuperkritikus széndioxiddal 

       kivonva) + 16% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 
250 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fém flakonban kerül 

forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. (A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként 

adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi 

önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs 

lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető. 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, repülő rovarok (házi légy, szúnyog) irtására használható fel. 

10. Használati utasítás: 

Automatával történő üzemeltetés: 

Helyezzük be a flakont az automata adagolóba. Az adagolót tegyük a falra vagy a szekrény 

tetejére nagyjából 2 méter magasra. Egy 250 ml-es flakon napi 24 órán át működtetve 15 

percenkénti permetezéssel, 4 hétig elegendő. A rendszerrel 30 m
3
-es helyiség kezelhető. Csak 

abban az esetben használjuk, ha repülő rovarok vannak a helyiségben! A rovarártalom 

megszűntével kapcsoljuk ki az adagolót vagy távolítsuk el a palackot. Indokolatlanul ne 

juttassunk irtószert a légtérbe. 

Kézi kijuttatás esetén: 

Használat előtt a palackot alaposan fel kell rázni! Az ajtót, ablakot csukjuk be. Egy 30 m
3
-es 

szobában kb. 5-6 másodpercig, legyező mozdulattal permetezzük ki a helyiség légterébe az 

irtószert. A porlasztást a szoba közepén állva kezdjük, majd hátrálva haladjunk az ajtó felé, 

miközben a helyiség mind a négy sarka irányába jutassuk ki a ködpermetet. Haladjunk a kijárat 

felé, így elkerülve a készítmény belélegzését. Hagyjuk el a helyiséget és zárjuk be az ajtaját 30 

percre. A kezelést követően alaposan szellőztessük ki a helyiséget. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. Ügyeljünk arra, hogy a 

permet evőeszközre, gyermekjátékra, élelmiszerre ne kerüljön. Használatkor az élelmiszereket, 

halak akváriumait, madárkalitkát le kell takarni vagy a helyiségből ki kell vinni. A permetet 

közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy az bőrre, szembe, nyálkahártyára ne 

kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt 

azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal 

orvoshoz kell fordulni és a címkét megmutatni. Túlérzékeny egyének, kisgyermekek és 

háziállatok a termék használatakor ne tartózkodjanak a helyiségben. FIGYELEM! A készítmény 

piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. 
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12. Címkefelirat: 
Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10. és 11. pontokat. 

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-

rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket. 

13. Biocid szakvélemény száma: 7842-2/2021/JIF 


