
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: AquaPy rovarirtó koncentrátum 

  2. Gyártja: Bayer SAS (Lyon, Franciaország) 

  3. Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Bayer Environmental Science Üzletág  

1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

  4. Engedély száma:11443-4/2021/JIF  

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 3 % Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szuperkritikus szén-dioxiddal  

kivonva) + 13,5 % piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

1 literes töltési térfogattal műanyag kannában kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fagymentes helyen, min. +5 °C – max. 35 °C közötti 

hőmérsékleten tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb 

hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 225/2015. 

(VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni. 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) és rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi 

poloska, bolha stb.) irtásra alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

 Felhasználás 

A készítmény ULV-eljárással, hidegköd képzéssel és permetezéssel juttatható ki a 

táblázatban megadott paraméterek szerint. 

Kártevő Módszer Hígítás mértéke 
Felhasználandó 

mennyiség 

Repülő 

rovarok 

ULV-eljárás Hígítás nélkül 100 ml AquaPy/3000 m
3
 

Hidegködképzés 

A kiszámított mennyiségű 

AquaPy-t vízzel 1 literre ki 

kell egészíteni. 

100 ml AquaPy/3000 m
3  

(1 liter munkaoldat/3000 

m
3
) 

Rejtett 

életmódú 

rovarok 

ULV-eljárás Hígítás nélkül 300 ml AquaPy/3000 m
3
 

Hidegködképzés 

A kiszámított mennyiségű 

AquaPy-t vízzel 1 literre ki 

kell egészíteni. 

300 ml AquaPy/3000 m
3
 

(1 liter munkaoldat/3000 

m
3
) 

Permetezés 1 rész AquaPy + 39 rész víz 5 l munkaoldat/100 m
2
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 Technológia 

A KÉSZÍTMÉNYT HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

Mindig csak a szükségletnek megfelelő mennyiségű munkaoldatot készítsünk el, mert azt 

még aznap fel kell használni! 

Az eredményesség érdekében ügyeljünk arra, hogy a kezelés alatt a készítmény, illetve a 

munkaoldat hőmérséklete 10 °C felett legyen. 

A kezelés előtt az ajtókat, ablakokat csukjuk be, a ventillátort, légkondicionálót kapcsoljuk 

ki. Ködképzés után a helyiség ajtaját és ablakait legalább 30 percig tartsuk zárva. 

–  ULV-eljáráskor legelőnyösebb a 25 mikrométer alatti cseppátmérőt biztosító ULV-

berendezés, de az átlagos cseppátmérő (VDM-érték) az 50 mikrométert ne haladja meg. 

– Hidegködképzéskor az átlagos cseppátmérő (VDM-érték) 50 mikronnál nagyobb ne 

legyen. 

– Permetezéskor – miután a készítmény max. 24 órás ölőhatást biztosít (!) – a kezeléseket 

a fertőzöttségtől függő gyakorisággal meg kell ismételni. 

Repülő rovarok irtásakor célszerű a kezelést a rovarok repülési idejének megfelelően ki- 

választani. A kezeléseket általában hetenként ismételjük meg, de erős fertőzöttség esetén 

gyakoribb kezelés is szükséges lehet. 

Rejtett életmódú rovarok irtásakor különösen a búvóhelyek kezelésére kell gondot fordítani. 

A kezelt helyiség alapos szellőztetést, illetve a permetlé felszáradását követően vehető 

használatba. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 
A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és 

használható fel. Ügyeljünk arra, hogy az irtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező 

felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra, takarmányra ne 

kerüljön! Kijuttatás előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, 

illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. 

Értékes felületek és berendezés tárgyak kezelése előtt az anyagkárosító hatás tisztázása 

érdekében végezzünk próbakezelést.  

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen 

érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni! 

 

12. Címkefelirat: 

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

13. Biocid szakvélemény száma: 11443-1/2021/JIF 


