
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: DAY ONE + G csótányirtó gél 

  2. Gyártja: NOXIMA (Franciaország) 

  3. Forgalomba hozza: Irtó Trió Kft., 1116 Budapest, Sáfrány u. 37. 

  4. Engedély száma: 8614-4/2021/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 
  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,5% cifenotrin + 0,01% geraniol 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Hatását az ízeltlábúakra gyomor- és érintőméregként fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

35 gramm töltőtömegű műanyag tubusban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 3 évig 

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

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb 

hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni. 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben csótányok irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A készítmény megfelelő adagoló pisztoly segítségével juttatható ki. A műanyag tubus végéről 

távolítsuk el a védősapkát, majd helyezzük az adagoló pisztolyba. A gélt kb. 4 mm átmérőjű 

cseppek formájában juttassuk ki a csótányok előfordulási helyeire: a sarkokba, résekbe, 

repedésekbe, a vezetékek és szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, 

tűzhely, konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá. A kiválasztott pontok lehetőleg 

tiszta, fénytől védett, vízszintes, tömör felületek legyenek. Alkalmazási mennyisége alacsony 

fertőzöttség mellett 1-2 csepp/m
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, míg nagymértékű fertőzöttség esetén 2-3 csepp/m
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A kezelés végeztével az adagoló hegyet távolítsuk el a tubus végéről és helyezzük vissza a 

védőkupakot. A kijuttatás előtt minden élelmiszert és élelmiszer-maradékot távolítsunk el, 

illetve zárjunk el. Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet vagy 

takarításkor fennáll az eltávolítás veszélye. A csótányok elhullása a gél elfogyasztása után 

néhány órán belül elkezdődik. A kezelés eredményességét a kijuttatás után 24 órával az 

elhullott csótányok felderítésével ellenőrizhetjük. Javasolt a kezelt területet 2-3 hét múlva újra 

ellenőrizni. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg. A gél alkalmazásával 

egyidejűleg más rovarirtó szert (pl. aeroszol palackot, rovarirtó permetet, porozószert stb.) ne 

használjunk, mert azok a csótányokat a géltől elriasztják. 

A gél a felületekről papírtörlővel távolítható el. 

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! Csak olyan 

helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá. 

Ügyeljünk arra, hogy a gél élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! A gél textíliákon és szöveteken elszíneződést okozhat. 

Alkalmazásakor az evés, ivás és a dohányzás tilos! Használata után meleg, szappanos vízzel 

kezet kell mosni. A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön. A 

tubust felnyitni és újratölteni tilos! A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 

előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 
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13. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11., 12. és 13. 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: 8614-2/2021/JIF 


