
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: BROS SZUPER csótány- és hangyairtó aeroszol 

  2. Gyártja: Bros Sp.zo.o.sp.k. (Poznan, Lengyelország) 

  3. Forgalomba hozza: Bros Hungary Kft., 2144 Kerepes, Rózsavölgyi út 16. 

  4. Engedély száma: 2822-1/2020/JIF 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,2% permetrin + 0,2% tetrametrin+ 1% piperonil butoxid 

  7. Csomagolás: 

90, 250, 300, 350, 400, 450, 500 és 750 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító 

szeleppel, fémpalackban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 évig 

használható fel.  

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, hangyák és ágyi poloskák) irtására 

használható fel. 

10. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

Permetezéskor a palackot függőleges helyzetben, a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra 

tartsuk. A ködpermetet célzottan jutassuk ki, olyan helyekre, ahol a csótányok előfordulnak 

(szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környéke) ill. rejtekhelyeikre (padló- és 

falrések, ajtórepedések). Hangyák megjelenésekor azok előfordulási helyeit, vonulási útjait 

permetezzük. Ágyi poloskák irtásakor az ágyat (matrac-szegély, keret, fejtámla és a fejtámla 

mögötti rész), az ágyhoz közeli bútorokat (éjjeliszekrény, asztal és azok fiókjai, kanapé), 

továbbá a bútorhuzatot, falazaton a tapéta szegélyt és annak esetleges hibáit, képkereteket, 

képek hátsó oldalát, falitükröt, szőnyeget, padlószegélyeket kezeljük az irtószerrel. Ne kezeljük 

az ágyneműt (paplant, párnát, lepedőt és takarót), de javasoljuk azoknak az irtószeres kezeléssel 

egyidejűleg 60
o
C hőmérsékletű vízben történő kimosását. 

Hagyjuk el a helyiséget, zárjuk be az ajtaját 15 percre, majd ezt követően, az ablakokat 

kinyitva, alaposan szellőztessünk ki. Egy hét után a kezelést szükség szerint ismételjük meg. 

Porózus felületeken (pl. meszelt fal) lehetőség szerint ne alkalmazzuk. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható. 

A készítményt légtérkezelésre használni tilos! 

Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! Permetezés előtt a helyiségben lévő élelmiszereket el 

kell távolítani vagy gondosan el kell zárni azokat. Használata közben enni, inni, dohányozni 

nem szabad! Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! A 

készítmény használata után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. Esetleges mérgezéskor, vagy 

annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

12. Címkefelirat: 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., 11. és 12. 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: 24159-7/2019/JIF 


