
Engedélyezési lap 

  1. A rovarriasztó szer neve: Aranyfény szúnyogriasztó lámpaolaj 

  2. Gyártja: Memoria CopyCare Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Kossuth u. 93. 

  3. Forgalomba hozza: Memoria CopyCare Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Kossuth u. 93.  

  4. Engedély száma: JKF/2760-4/2017. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer  

  6. Hatóanyaga: 1,2% eukaliptusz citriodora olaj, hidratált, ciklizált  

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Világossárga színű, mécsesbe, vagy fáklya tartályába tölthető, illatosított, enyhén színezett, 

eukaliptusz citriodora olaj tartalmú finomított ásványolaj.  

  8. Csomagolás: 

0,3 és 1 liter töltési térfogattal, címkefelirattal ellátott, átlátszó polietilén flakonban kerül 

forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Szúnyogok távoltartására, riasztására kizárólag szabadban használható fel. 

11. Használati utasítás: 

Töltse az olajat mécsesbe, vagy fáklya tartályába, majd kb. 5 perc múlva a kanócot gyújtsa 

meg. A lángmagasság a kanóc állításával szabályozható. Üvegszálas kanóccal az olaj 

füstmentes égést biztosít.  

A mécsest szélcsendes időben, a szabadban való tartózkodás előtt kb. 30 perccel gyújtsuk 

meg. Nagyobb területen, a jobb eredmény érdekében több mécses is elhelyezhető. 

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

Aspiration hazard 1 H304 

Címkézés:  

 

 

 

 

Veszély 

Figyelmeztető mondatok:  

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 

P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ 

vagy orvoshoz. 

P331 TILOS hánytatni. 

P405 Elzárva tárolandó. 

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

Az égő mécsest vagy fáklyát soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, azt úgy helyezzük el, hogy 

gyermek vagy háziállat ne férhessen hozzá. Zárt térben (pl. garázsban stb.) nem szabad 

használni. Ügyeljünk arra, hogy a készítmény bőrre, szembe ne kerüljön! A készítmény 

használata után bő, meleg szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Gyermekek elől elzárva tartandó! A készítményt gyermekek nem alkalmazhatják. 

Vigyázat! A szúnyogriasztó lámpaolaj gyúlékony! Használata közben a dohányzás tilos!  

14. Címkefelirat: 

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

15. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/542-2/2017. 


