
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: BIOPREN
®
 6 EC ágyi poloska- és bolhairtó koncentrátum 

  2. Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

  3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

  4. Engedély száma: 50959-5/2019/JIF 

  5. Minősítése:  

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

 5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 6,74% S-metoprén + 4,81% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (korábbi 

megnevezése: természetes piretrin) + 10,17% piperonil-butoxid  

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Hatását az ízeltlábúakra részben a rovarok fejlődésének és növekedésének zavarásával, 

részben érintőméregként, azonnali ölőhatással fejti ki. Szinergensként piperonil-butoxidot és 

MGK-264-et tartalmaz. 

  8. Csomagolás: 

– 0,2 l, 0,5 l, 1 l és 2 l töltési térfogattal, műanyag flakonban, valamint 

– 5 l töltési térfogattal, műanyag kannában 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, sugárzó hőtől és közvetlen napsugárzástól védett, 

max. 35°C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben ágyi poloska és bolhák, valamint egyéb rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok) 

irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

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

szükséges mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza. 

A permetező készüléket félig töltsük fel vízzel. Az alábbiakban előírt mennyiségű Biopren
®
 6 

EC ágyi poloska- és bolhairtó koncentrátumot mérjük ki és öntsük a permetezőgépbe. Ezt 

követően töltsük fel a permetezőt a kívánt térfogatra, majd alaposan keverjük össze a 

munkaoldatot. 

Az így elkészített munkaoldatot tartsuk lezárva és 24 órán belül használjuk fel. 

● Ágyi poloska irtásakor: 50 ml koncentrátumot keverjünk össze 5 liter vízzel. 

A permetet lehetőség szerint célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire juttassuk. 

Különösen az alábbi helyek kezelésére fordítsunk gondot. 

 ágy: permetezzük az ágykeretet, a matractartó rácsot, a matrac szegélyét. 

 az ágy közvetlen környezete: juttassunk irtószert az ágy fejtámlája mögötti területre, az 

ágy és a fal érintkezési helyeire, valamint az éjjeliszekrény külső felületeire, fiókjaira. 

 a szobában lévő egyéb bútorok: kezeljük az ülő- és fekvőbútorokat (különös tekintettel 

a huzatokra, rojtokra, varratokra), asztalokat, szekrényeket, valamint a függönyök, drapériák 

ráncait. 

 rések és repedések: a padlón, a falakon és a mennyezeten lévő legkisebb folytonossági 

hiányt (pl. a parketta, linóleum, szőnyegpadló, álmennyezet illesztési helyeit és szegélyeit, a 

tapéta széleit stb.) is kezeljük a permettel, továbbá juttassunk irtószert a falon függő tárgyak  

 



 

(pl. tükör, kép stb.), a falhoz rögzített bútorok (pl. könyvespolc) és egyéb berendezési 

tárgyak (pl. függönykarnis) hátsó oldalára, valamint a fallal érintkező szegélyeikre. 

 elektromos szerelékek: nagy körültekintéssel permetezzük a konnektorok, 

villanykapcsolók, füstjelzők, armatúrák körüli falfelületeket. 

Ne juttassuk az irtószert ágyneműre (lepedőre, párnára, paplanra, takaróra), de javasolt ezek 

egyidejű, legalább 60°C-on történő kimosatása, amennyiben ezt a textíliák használati 

útmutatója megengedi. 

Ne permetezzünk közvetlenül az elektromos berendezésekbe! 

Az első kezelést 2-3 hét elteltével ismételjük meg! Különösen problémás helyeken, amikor az 

ártalom korai felismerésére nincs mód, nagyfokú a zsúfoltság vagy a lakók gyakran 

cserélődnek és így fokozott veszélye van az ismételt behurcolásnak, további kezelésekre is 

szükség lehet. 

● Bolhák irtásakor: 20 ml koncentrátumot keverjünk össze 5 liter vízzel. 

A permetlevet a bolhalárvák fejlődési, illetve az imágók tartózkodási helyeire juttassuk ki: 

 lakóhelyiségek: permetezzük a padlót, a szőnyegeket, a szőnyegpadlót és a falakat kb. 1 

méteres magasságig, különös tekintettel a résekre, repedésekre, továbbá a lakásban tartott 

kutya, macska kedvelt pihenőhelyeit, valamint a kárpitozott bútorokat. 

 állattartás céljára szolgáló helyiségek, kutyaházak: kezeljük a padozatot és az 

oldalfalakat kb. 1 méteres magasságig, különös tekintettel a résekre, repedésekre. 

A kezelést követően a padlót legalább 1 hétig nem szabad felmosni! A padló felmosása után a 

kezelést meg kell ismételni. 

Ne permetezzük közvetlenül a házi- és társállatokra! 

5 liter munkaoldat átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

A kezelt felületeken a munkaoldat száradás után fehéres foltot hagyhat. 

A kezelést követően alapos szellőztetés ajánlott. 

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható.  

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

gyermekektől elzárva tartandó. Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre és 

gyerekjátékra ne kerüljön. Ne permetezze emberre, állatra, növényre és ágyneműre. 

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

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

A kipermetezett készítmény felszáradását követően, alapos szellőztetés után a kezelt helyiség 

használatba vehető. 

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

használható fel. 

13. Címkefelirat:  

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,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. 

14. Biocid szakvélemény száma: 50959-2/2019/JIF 


