
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Alpha rovarirtószer 

  2. Gyártja: Belgagri S.A. (Engis, Belgium) 

  3. Forgalomba hozza: ARMOSA  TECH SA (Engis, Belgium)  

  4. Engedély száma: JKF/3252/2017. 

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

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 10% azametifosz 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Hatását az ízeltlábúakra érintő- és gyomorméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

100g, 250g, 500g töltőtömeggel fém dobozba, 1 kg töltőtömeggel kartondobozba vagy műanyag 

zacskóba helyezve kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

használható fel. (A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben (pl. istállóban, ólban) házi legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

Vízben feloldva, kétféle módon, kenhető pépként, illetve permetezéssel kijuttatva alkalmazható. 

● Kenhető pépként: 

Kizárólag erre szolgáló edényzetben 500 gramm légyirtó szert 500 ml langyos vízzel jól 

keverjünk el, míg a keverék pépes, festőecsettel kenhető állagú nem lesz. 

Lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjünk a legyek kedvelt tartózkodási 

helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra), olyan 

magasságban, hogy a haszonállatok ne érhessék el.  

Az irtószert úgy is alkalmazhatjuk, hogy a mennyezetre 50x30 cm nagyságú kartonlapot, vagy 

furnír lemezt függesztünk fel, amelynek mindkét oldalára előzetesen a mérgezett pépet 

felkentük.  

A pépet az elkészítés után fel kell használni 

Az 500 gramm csalétekből készített pép 5-10 m
2
 felület bevonására, illetve 200-400 m

2
 

alapterületű helyiség kezelésére elegendő. 

Ha a felkent csalétek szennyeződik, porosodik, az irtószer kihelyezést meg kell ismételni. 

● Permetezéssel: 

125 gramm légyirtó szert oldjunk fel 5 liter langyos vízben. A permetlevet a legyek által 

látogatott felületekre (pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és 

ajtókeretre) kell kijuttatni. A munkaoldatot felhasználás előtt alaposan rázzuk fel! A bekevert 

munkaoldatot még aznap fel kell használni. 

5 liter permetlé átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

Hatástartóssága: 4-6 hét. 

12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint 

Acute Tox. 4 H332 

Skin Sens.1. 1 H317 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 
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Címkézés: 

  
Figyelem! 

Figyelmeztető mondatok:  

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P261 Kerülje a por belélegzését. 

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan 

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően. 

13. Figyelmeztetés: 

A 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. sz. mellékletének vonatkozó 

előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

Ellenszere: Atropin 

14. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11., 12. és 13. pontokat. 


