
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: AROXOL hangya- és csótányirtó aeroszol 

  2. Gyártja: Eureka Hellas S. A. (Volos, Görögország)  

  3. Forgalomba hozza: Agriment Kft., 6724. Szeged, Kálvária sgt. 87. 

  4. Engedély száma: 14159-5/2021/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,3% cifenotrin + 0,1% pralletrin   

  7. Csomagolás: 

 300 és 400 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fémpalackban 

 kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, fagymentes, de 40°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten, gyújtóforrásoktól, 

közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, oxidálószerektől, savaktól és lúgoktól távol tartva 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, rejtett életmódú rovarok (hangyák, csótányok) elpusztítására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ! 

A készítmény kijuttatását nyitott ajtók és ablakok mellett végezzük. A palackot tartsuk 

függőlegesen, és a szórófej nyílását irányítsuk a kezelendő felület felé. A palackot tartsuk a 

kezelendő felülettől kb. 20-30 cm távolságra, majd határozottan nyomjuk meg a szórófej tetején 

lévő gombot. 0,5 m
2
 felületet 5-6 másodpercig kezeljünk. Csak tömör felületen hatékony. 2 hét 

hatástartósság várható. A permetet célzottan a rovarok búvóhelyeire (padló- és falrések, 

ajtórepedések stb.) és vonulási útjaira (szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC 

környéke stb.) kell kiporlasztani. A kezelés végeztével hagyjuk el a helyiséget néhány percre, amíg 

a kiporlasztott készítmény felszárad, illetve a légtér kiszellőzik. 

A kezelést szükség szerint 2-3 hét múlva ismételjük meg. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Csak a használati utasításban írtak szerint használja. Használat előtt az élelmiszereket, az 

akváriumot és madárkalitkát, valamint a hálózatba dugott elektromos berendezéseket le kell takarni 

vagy a helyiségből ki kell vinni. A letakart akvárium levegőztetőjét ki kell kapcsolni. 

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

Túlérzékeny egyének, várandós nők és kisgyermekek, valamint állatok a termék használatakor ne 

tartózkodjanak a helyiségben.  

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

különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket 

tilos kezelni! 

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe ne kerüljön! A 

bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, 

evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön. Élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve, gyermekek által 

hozzá nem férhető, zárt helyen tárolandó. 



Elsősegély-nyújtás: Baleset, rosszullét vagy bármilyen tünet (szédülés, nehézlégzés stb.) esetén 

forduljunk orvoshoz, mutassuk meg a termék címkéjét, ha lehet. Nincs specifikus ellenszer. Tüneti 

kezelés.  

FIGYELEM! Propán-bután hajtógázas! A készülék utántöltése tilos! 

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: 14159-3/2021/JIF 


