
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: BROS PLUSZ darázsirtó aeroszol 

  2. Gyártja: Bros Sp. z o. o. sp. k. (Poznań, Lengyelország) 

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

  4. Engedély száma: 27715-5/2019/JIF  

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabad forgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,3% permetrin + 0,08% pralletrin + 0,9% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 és 1000 

ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel ellátott fémpalackban kerül 

forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, hűvös, száraz, jól szellőző, napfénytől védett helyen tárolva, a 

gyártástól számítva 5 évig használható fel.  

(A lejárat idejét a palackokon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Fészekben levő darazsak irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Óvatosan alkalmazzuk! 

Használat előtt alaposan felrázandó!  

A speciális szeleppel ellátott palack az irtószert 5 méter távolságra juttatja ki. A palackot 

függőlegesen tartva, a szórófejet a darázsfészekre irányítsuk, majd 5-10 másodpercig tartsuk 

lenyomva. A kezelésre a kora reggeli vagy a sötétedés utáni időpont a legalkalmasabb, mivel 

ilyenkor tartózkodik a legtöbb darázs a fészekben. A fészek legkorábban 24 órával az 

alkalmazás után távolítható el. A ház falán vagy a tető alatt található darázsfészek bejáratát 

soha ne zárjuk le, mert a darazsak esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak. 

11. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől elkülönítve, száraz, hűvös helyen tárolandó. A bőrre került permetet bő, 

szappanos vízzel mossuk le, ha a szembe kerül, bő vízzel távolítsuk el. Panasz esetén 

forduljunk orvoshoz. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! Használatakor védőkesztyű és 

védőálarc viselése ajánlott. 

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: 27715-2/2019/JIF 


