
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: BOMBEX MF rovarirtó koncentrátum 

2. Gyártja: Jesmond Holding AG. (Zug, Svájc)   

3. Forgalomba hozza: Agrosol 2000 Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 60.  

4. Engedély száma: 8794-4/2021/JIF 

5. Terméktípus és minősítés: 

 5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

 5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 10% 1R-trans-fenotrin + 1% pralletrin 

7. Csomagolás: 

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 l, 20 l, töltési térfogattal, koncentrátumként, műanyag, 

menetes kupakkal zárható edényben. 

1000l IBC konténerben. 

8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, hűvös, fagytól védett, száraz, jól szellőző helyen, gyújtóforrásoktól, közvetlen 

napsugárzástól távol tartva tárolandó, 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, 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: 

Ködképzéssel: beltéren házi légy és darázs és rejtett életmódú rovarok (csótány) ellen. 

Mezőgazdasági épületekben, istállókban, sertés-, szarvasmarha-, baromfitelepeken, ló istállókban és 

tejelő tehenészetekben madártetűatka és legyek irtására. 

Folt és sáv permetezéssel: beltéren rejtett életmódú (ágyipoloska, csótány, hangya) és repülő életmódú 

rovarok (házi légy, szuronyos istállólégy, Haematobia irritans, szúnyog) ellen.  

Mezőgazdasági épületekben, istállókban, sertés-, szarvasmarha-, baromfitelepeken, ló istállókban és 

tejelő tehenészetekben madártetűatka, alombogár, legyek és szúnyogok irtására. 

Darazsak, lódarazsak ellen a fészek közvetlen lepermetezésével. 

10. Használati utasítás: 

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot alaposan rázzuk fel, majd a szükséges 

mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza. 

Ne keverje más termékkel (rovarirtószerrel, fertőtlenítő szerrel).  

Permetezéssel történő kijuttatás: 
Kézi, vagy elektromos permetezővel. A permetező készülék kitisztított tankjába mérjük be a szükséges 

vízmennyiség felét, majd adjuk hozzá a készítményből az előírt mennyiséget és vízzel töltsük fel a 

tankot a kívánt végtérfogatra.  

50 ml rovarirtó koncentrátumot használjunk 5 liter munkaoldat elkészítéséhez. 5 liter munkaoldat 

átlagosan 100 m2 felület kezelésére elegendő. 

 Használat előtt csukjuk be az ajtókat és az ablakokat. A permetezést követően legalább harminc percig 

– a permetlé megszáradásáig – ne lépjünk a helyiségbe. A kezelt helyiségek alapos szellőztetést 

követően vehetők használatba. A bekevert munkaoldatot még aznap fel kell használni, és azt 

permetezés előtt minden esetben össze kell rázni vagy fel kell keverni. Kijuttatás után mossa ki a 

permetezőt.  

Felület és folt kezelése: A szórófejet tartsa kb. 30 cm-re a kezelt felülettől és permetezze egyenletes 

vastag rétegben, de ügyeljen rá, hogy ne folyjon meg. 
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Rések, repedések kezelése: Állítsa a szórófejet vékonyabb sugárra és tartsa a rések, repedések, lyukak 

közvetlen közelébe. 

Lakó környezetben és minden olyan helyen, ahol folyamatosan jelen vannak az emberek (pl. kórház, 

börtön, szociális intézmény stb.) csak folt és sáv kezelést végezzen. 

Hatástartóssága zárt térben, tömör felületeken: 8 hét. Porózus felületeken nem rendelkezik 

hatástartóssággal. 

Szükség esetén a kezelést ismételjük meg. 

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezésnél: 

A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezzük.  

Repülő rovarok elleni védekezésnél: 

A munkaoldatot célzottan a repülő rovarok által látogatott felületekre (pl. oldalfalak, mennyezet, 

gerenda, tartóoszlop, ajtó- és ablaktokok stb.) kell juttatni. 

Darázsfészek kezelésekor 

A darázsfészket megfelelő hosszú szárral ellátott permetezővel kezeljük.  

A munkaoldatot közvetlenül permetezzük a darázsfészekre és annak belsejébe, átitatva azt a 

munkaoldattal. A kezelés alkonyatkor, hajnalban vagy olyan időpontban történjen, amikor a darazsak 

fészek körüli aktivitása minimális. 

Viseljen megfelelő védőruházatot a csípések elkerülése érdekében. A kezelés időtartama alatt 

illetéktelen személyek, valamint állatok ne tartózkodjanak a közelben. A kezelést követően a fészket 

távolítsuk el. 

Hideg- és melegköd-képzéssel történő kijuttatás: 
Melegköd-képzéssel csak üres épületek kezelhetőek. Lakóépületekben és középületekben 

melegködképzéssel nem használható fel. 

Rejtett életmódú rovarok és madártetűatka ellen: 75 ml készítményt keverjünk össze 5 liter vízzel  

Repülő rovarok ellen: 50 ml készítményt keverjünk össze 5 liter vízzel.  

Az így elkészített munkaoldat 500 légm
3
 kezelésére alkalmas. A munkaoldatból csak a szükséges 

mennyiséget készítsük el, hogy a kezelés végére ne maradjon felesleges munkaoldat. 

A megfelelő eredmény érdekében a kezelendő helyiséget gondosan készítsük elő. A nyílászárókat a 

kezelés megkezdése előtt 1 órával csukjuk be. A szekrényeket nyissuk ki és – amennyiben lehetséges – 

a berendezési tárgyakat, gépeket stb. húzzuk el a faltól. Az elektromos berendezéseket áramtalanítsuk, 

a ventilátort, légkondicionálót kapcsoljuk ki.  

Repülő rovarok irtásakor a ködöt egyenletesen juttassuk a légtérbe, rejtett életmódú rovarok irtásakor 

irányítsuk a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire. A ködpermet behatási ideje 1 óra, erre az 

időtartamra a kezelt helyiség nyílászáróit tartsuk csukva. Ezt követően a légteret minimum 4 órán 

keresztül szellőztessük ki, vagy használjunk szellőztető ventilátort (1200 m³/h teljesítményű). A 

helyiség újbóli használatba vétele csak az alapos szellőztetés és a felületekre esetlegesen kiülő permet 

teljes felszáradása után történhet meg. 

A kezelést szükség esetén ismételjük meg. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. Kizárólag rovarirtásra és csak a használati 

utasításnak megfelelően alkalmazható! 

A permetlé készítésekor és kijuttatásakor viseljünk megfelelő védőruhát, védőkesztyűt, 

védőszemüveget. Kijuttatáskor, a szellőztetésig viseljünk légzésvédőt (teljes álarc ajánlott). 

A kezelés közben és szellőztetésig illetéktelen személyek, valamint állatok nem tartózkodhatnak a 

helyiségben. Baromfitelepeken történő alkalmazás során a kezelés előtt a tojásokat távolítsa el! Folt és 

sáv kezelés lehetséges haszonállatok jelenlétében is, de ügyeljen rá, hogy az állatok az irtószerrel 

közvetlenül ne érintkezhessenek. 
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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. 

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 ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! 

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

permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. 

Használata után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! 

A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható 

fel. 

Ne juttassa csatornákba, vízelvezetőkbe, olyan helyekre, ahonnan vizekbe kerülhet. 

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: 8794-2/2021/JIF 


