
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: BROS SZUPER szúnyogirtó folyadék (Bros elektromos  

párologtató készülékhez) 

  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:31879-5/2019/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés:  

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 1,034% pralletrin 

  7. Csomagolás: 

A termék 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ml-es töltési térfogattal, csavaros kupakkal 

ellátott műanyag tartályban, kétféle módon kerül forgalomba: 

– a Bros elektromos párologtató készülékkel együtt: 1-10 db tartály, 

– utántöltésre: 1-10 db tartály. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva  

5 évig használható fel. 

(A lejárat idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, a Bros elektromos párologtató készülékbe helyezve, szúnyogok irtására 

használható. 

10. Használati utasítás: 

10.1. A párologtató készülékkel együtt csomagolt Bros Szuper szúnyogirtó folyadék 

dobozán 

1. A tartály kupakját csavarjuk le és őrizzük meg. 

2. Csavarjuk be a tartályt a párologtató készülékbe. Győződjünk meg arról, hogy nem esik ki. 

3. Dugjuk be a készüléket szabványos (230 V) hálózati csatlakozóba, úgy, hogy a tartály 

függőleges helyzetben álljon. 

Egy tartálynyi szúnyogirtó folyadék egy kb. 50 m
3
-es helyiség légterének a kezelésére 

elegendő. Napi 8 órán keresztül történő használat mellett, 60 napon át használható (40 ml-es 

kiszerelés esetén). Ha már nem kívánjuk használni a terméket, a készüléket húzzuk ki a 

hálózati csatlakozóból. A készüléket mindig álló helyzetben tároljuk, vagy csavarjuk ki 

belőle a tartályt és a kupakjával zárjuk le azt. 

A készülék nedves helyen nem használható! 

Az üres tartály cseréjét mindig kikapcsolt és hálózati csatlakozóból kihúzott készülékben 

végezzük. A folyadék külön, utántöltésre szolgáló kiszerelésben is megvásárolható. 

10.2. Bros Szuper szúnyogirtó folyadék utántöltő dobozán: 

A Bros Szuper szúnyogirtó folyadék a Bros elektromos párologtató készülékkel használható. 

1. A tartály kupakját csavarjuk le és őrizzük meg. 

2. Csavarjuk be a tartályt a párologtató készülékbe. Győződjünk meg arról, hogy nem esik ki. 

3. Dugjuk be a készüléket szabványos (230 V) hálózati csatlakozóba, úgy, hogy a tartály 

függőleges helyzetben álljon. 

Egy tartálynyi szúnyogirtó folyadék egy kb. 50 m
3
-es helyiség légterének a kezelésére 

elegendő. Napi 8 órán keresztül történő használat mellett, 60 napon át használható (40 ml-es 

kiszerelés esetén). Ha már nem kívánjuk használni a terméket, a készüléket húzzuk ki a 

hálózati csatlakozóból. A készüléket mindig álló helyzetben tároljuk, vagy csavarjuk ki 

belőle a tartályt és a kupakjával zárjuk le azt. 
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A készülék nedves helyen nem használható! 

Az üres tartály cseréjét mindig kikapcsolt és hálózati csatlakozóból kihúzott készülékben 

végezzük. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

A folyadéktartályt csak a hálózatból eltávolított készülékbe szabad behelyezni. 

A szúnyogirtó készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. A 

készítményt élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! 

Gyermekek a készüléket nem használhatják! Vizes kézzel vagy fémtárggyal ne érintsük a 

készüléket! A készüléket működés közben letakarni tilos! 

Használatkor az akváriumot, terráriumot, állatketrecet a helyiségből távolítsuk el, vagy 

takarjuk le, és az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki.  

12. Címkefelirat:  

12.1. A párologtató készülékkel együtt csomagolt Bros Szuper szúnyogirtó folyadék 

dobozán 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.1 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. 

12.2. A Bros Szuper szúnyogirtó folyadék utántöltő dobozán 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.2 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: 31879-2/2019/JIF 


