
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Attracide DF rovarirtó koncentrátum 

  2. Gyártja: ICB Pharma Sp.J. (Jaworzno, Lengyelország) 

  3. Forgalomba hozza: Csóti-Pati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 

5000 Szolnok, Debreceni út 1/A. 

  4. Engedély száma: JKF/4712-4/2017 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 20% 1R-transz-fenotrin (d-fenotrin) + 0,01% piperonil-butoxid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, jellegzetes szagú folyadék, amely hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

– 100, 250 és 500 ml valamint 1 liter töltési térfogattal műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fagymentes, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, hangyák) irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

1. A munkaoldat elkészítése előtt a permetező készülék tartályát alaposan mossuk ki. 

2. A permetezőgépet töltsük fel tiszta vízzel. 

3. A koncentrátum flakonját többször fordítsuk fel, az alapos összekeverés érdekében. Az irtószer 

flakonját tartsuk függőlegesen, lazítsuk meg a gyermekbiztonsági záras adagoló kupakját, 

óvatosan nyomjuk be a flakon oldalát és töltsük az adagolótartályt a kívánt szintre, végül vegyük 

le az adagolótartály kupakját is és a kimért koncentrátumot öntsük át a permetező készülékbe. 

4. Alaposan keverjük össze a munkaoldatot, majd használat előtt rázzuk fel a permetező tartályát 

is. 

Alkalmazási dózisa: 50 ml Attracide Plus rovarirtó koncentrátumot használjunk fel 5 liter 

munkaoldat elkészítéséhez. 

A munkaoldatot célzottan, folt- és sávpermetezéssel juttassuk a rovarok búvó- és tartózkodási 

helyeire, illetve vonulási útjaira. Hatékonysági okok miatt minden esetben törekedjünk a tömör 

felületek (pl. csempe, járólap, üveg, műanyag ajtó- és ablaktok) kezelésére és kerüljük a 

nedvszívó, porózus felületek (pl. meszelt fal, fa és farost, tapéta stb.) permetezését! 

Német csótány irtásakor javasolt több kisebb folt és csík kipermetezése a sarkokban, valamint a 

rések és repedések körül.  

5 liter munkaoldat átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

Az elkészített munkaoldatot permetezés előtt minden esetben össze kell rázni vagy fel kell keverni, 

és azt még aznap fel kell használni. 

A kezelt helyiségek a kipermetezett készítmény felszáradását követően (szobahőmérsékleten ez 

kb. 1 óra), alapos, kb. 1 órán át tartó szellőztetés után vehetők használatba.  

Hatástartóssága a felület minőségétől függően kb. 4-6 hét. 



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

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 

Címkézés:  

 
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  

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

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

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

13. Figyelmeztetés: 

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható. 

Permetezéskor illetéktelen személy és háziállat nem tartózkodhat a helyiségben. 

Ne használjuk olyan helyen, ahol élelmiszer, takarmány vagy ivóvíz szennyeződhet az irtószerrel. 

A konyhai edényzetet és az élelmiszereket, gyermekjátékokat továbbá az akváriumot, terráriumot, 

madárkalitkát takarjuk le, vagy vigyük ki a helyiségből. Permetezéskor a helyiséget csukva kell 

tartani, klimatizált helyiségek esetén a légkondicionálót ki kell kapcsolni. 

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

kerüljön! A készítmény használata során védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg viselése szükséges.  

Elégtelen szellőzés esetén légzésvédő eszköz viselése is szükséges. A termék használata közben 

tilos enni, inni vagy dohányozni.  

Az érdekelteket tájékoztatni kell, hogy a termékből a felületen irtószermaradék marad hátra, kerülni 

kell a gyermekek és állatok érintkezését a kezelt felületekkel. 

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire, vízzel érintkező 

felületekre és olyan helyeken, ahol a hőmérséklet meghaladja a 40 ˚C fokot! 

Eredeti csomagolásban, száraz, zárt helyen, élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, 

gyermekektől elzárva tartandó. Csak olyan helyen alkalmazható, ahol a gyermekek és a háziállatok 

a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá. 

A kezelés ideje alatt kerüljük más rovarirtó szerek használatát. 

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni!  

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

A készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének 

vonatkozó rendelkezéseinek betartásával tárolható és használható fel. 

14. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/226-2/2017. 

 


