
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: COSMOTOX légy- és szúnyogirtó aeroszol 

  2. Gyártja: Matsan Medicine Industry Ltd. (Gebze-Kocaeli, Törökország) 

  3. Forgalomba hozza: COSMOPROF Kft., 7400 Kaposvár, Szőlőhegyi u. 1.  

  4. Engedély száma: JKF/1475-4/2017. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtó szer  

  6. Hatóanyaga: 0,075 % permetrin + 0,20 % tetrametrin+ 0,5% piperonil-butoxid  

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható gáz- és folyadékelegy.  

A készítmény hatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

150, 200 és 400 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott 

fémpalackban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 50 C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok stb.) irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT FELRÁZANDÓ! 

Az ajtót, ablakot csukjuk be. A palackot függőlegesen, szórófejjel felfelé tartva és körben 

járva, szokásos méretű szobában kb. 5 másodpercig permetezzük ki az irtószert a légtérbe. 

A gyors hatás érdekében közvetlenül permetezze a rovarokra, ügyelve arra, hogy kb. 1 m 

távolságot tartson a bútoroktól, kárpitozott anyagoktól és falaktól.  

12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint  

Flam. Aerosol 1 H222, H229 

Aquatic Acute 1 H400 

Aqutic Chronic 1 H410 

Címkézés: 

 
Veszély 

Figyelmeztető mondatok:  

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

EUH 208 Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 
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P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően. 

13. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. Ügyeljünk arra, hogy 

a permet evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön! Használatkor az élelmiszereket, az 

akváriumot, terráriumot, állatketrecet, madárkalitkát le kell takarni, vagy a helyiségből ki 

kell vinni. 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. Gyermekek 

az irtószert nem kezelhetik!  

14. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12., 13.  pontokat. 

15. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/189-2/2017. 


