
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Chemotox csótány- és hangyairtó aeroszol 

  2. Gyártja: S.C. Johnson Holland Europlant, Mijdrecht, Hollandia 

  3. Forgalomba hozza: S.C. Johnson Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. 

  4. Engedély száma: 1135-4/2021/JIF  

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtó szer 

  6. Hatóanyaga: 0,1% imiprotrin + 0,1% cipermetrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható, fémpalackba csomagolt gáz- és 

folyadékelegy, amely hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

400 és 500 ml-es töltési térfogattal, fémpalackban, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Száraz, hűvös, sugárzó hőtől, fénytől védett, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 4 évig 

használható fel. (A gyártás idejét a palackokon fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes 

hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi 

önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására 

nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető. 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 
Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, ágyi poloska, bolha, hangya, stb.) és 

telelési céllal lakásba behúzódó címeres poloskák (pl. mezei poloska) irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 
HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

Rejtett életmódú rovarok irtásakor: 

Porlasztáskor az aeroszol palackot szórófejjel felfelé és a kezelendő felülettől kb. 25 cm 

távolságra tartsuk. A permetet célzottan a rovarok búvóhelyeire (padló- és falrések, 

ajtórepedések stb.) és vonulási útjaira (szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád és WC 

környéke stb.) kell kiporlasztani úgy, hogy a kezelendő felület nedves legyen. A permet a 

rovarokat több héten át elpusztítja. Szükség esetén a kezelést ismételjük meg. 

A lakásba behúzódó címeres poloskák irtásakor: 

Felületkezelésre, megelőzés céljából: 
A ködpermetet célzottan a vándorpoloskának bejutást biztosító helyekre, kb. 30 cm 

távolságból kell kiporlasztani úgy, hogy a kezelendő felületet a permet enyhén átnedvesítse. 

Kezeljük: 

• az ajtók és ablakok keretét, a nyílászárókat határoló falfelületeket, a párkányt/könyöklőt, 

• a szúnyoghálók teljes felületét, 

• a redőnytokokat, valamint 

• a faláttöréssel szerelt berendezések (pl. gőzelszívó, légkondicionáló, konvektor stb.) 

kivezető csöveinek környékét.  

Az optimális hatás érdekében a kezelést lehetőleg akkorra időzítsük, amikor az első 

vándorpoloskákat észleljük a nyílászárók környékén. Ezt követően javasolt 2 hetente 

megismételni az eljárást. 
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Közvetlenül a rovarra juttatva: 

A palackot célzottan a vándorpoloskára irányítsuk, majd kb. 25 cm távolságból végezzünk 1-2 

fújást, a szelepütközésig történő lenyomásával. Ez az irtószer mennyiség elegendő a rovar 

elpusztításához, azonban számoljunk azzal, hogy a hatás elhúzódó és nem pillanatszerű. Ne 

használjunk több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul! 

A telelési céllal a lakásba bejövő poloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen része a 

mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az 

épület falain és tetőszerkezetén fellelhető – technológiai vagy anyaghibából eredő – 

folytonossági hiányok kijavítása! Az aeroszol alkalmazása ezen óvintézkedések megtétele 

mellett, kiegészítő jelleggel javasolt. 

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 
Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően, jól szellőztethető helyiségekben 

alkalmazzuk. Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra és háziállatra ne 

kerüljön. Használatkor az élelmiszereket tegyük el, vagy takarjuk le. Az akváriumot, 

terráriumot, madárkalitkát takarjuk le, vagy vigyük ki a helyiségből. Az akvárium levegőztető 

berendezését kapcsoljuk ki.  

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be, és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, 

nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe 

került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Túlérzékeny egyének és kisgyermekek a 

termék használatakor ne tartózkodjanak a helyiségben. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

FIGYELEM! Propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűzveszélyes! Működtetés közben nyílt 

láng használata és a dohányzás tilos! 

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti 

hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres 

állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól 

távol tartandó! Gyermekek kezébe nem kerülhet! A készülék utántöltése tilos! 

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. NNK szakvélemény száma: 1135-2/2021/JIF 


