
Engedélyezési lap 

 

1. A készítmény neve: DIPTRON FOGGER CYPERMETHRIN rovarirtó aeroszol 

2. Gyártja: Química De Munguia S.A. (Spanyolország) 

3. Forgalomba hozza: Ekoprevent Kft., 1222 Budapest, Komló u. 10. 

4. Engedély száma: 6156-5/2020/JIF 

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

5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,2 % cipermetrin + 0,2 % piperonil-butoxid  

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Színtelen, enyhén illatos, tűzveszélyes folyadék, szobahőmérsékleten aeroszol formájában 

kijuttatható gáz- és folyadékelegy. Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

8. Csomagolás: 

150, 350 és 500 ml, továbbá 1 l töltési térfogatú, speciális, egyszeri lenyomással teljes kijuttatást 

biztosító szeleppel és műanyag kupakkal ellátott fémpalack csomagolásban kerül forgalmazásba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

A készítmény az eredeti, zárt csomagolásában, szobahőmérsékleten, napfénytől védett, jól szellőző, 

hűvös helyen tárolandó. A gyártástól számítva 12 hónapig használható fel.  

(A gyártási idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, rejtett életmódú rovarok és repülő rovarok (pl. ruhamoly) irtására használható fel. 

11. Használati utasítás:  

Tartsa be a termék címkéjén szereplő óvintézkedéseket és utasításokat. 

A terméket a használat előtt alaposan rázza fel.  

A lenyomó szelep segítségével a készítmény teljes mennyiségét juttassa ki a légtérbe.  

1. Csukja be a nyílászárókat, kapcsolja ki és áramtalanítsa a helyiségben lévő elektromos 

készülékeket, takarja le a használati tárgyakat.  

2. A helyiség közepén állítsa a palackot egy vízszintes felületre, a padlótól számított kb. 1 m, a 

függőleges felületektől legalább 50 cm távolságban. 

3. Nyomja le ütközésig a szelepet, majd hagyja el a kezelt helyiséget, az ajtót csukja be.  

4. Az aeroszol felfelé áramolva kb. 2 perc alatt kiszóródik a légtérbe.  

5. Ne lépjen a helyiségbe, amíg a termék hat (legalább 1 óra, forgalmas helyek, középületek 

kezelésekor javasolt biztonsági idő 12 óra). 

6. Visszatérve a helyiségbe végezzen alapos szellőztetést, a kiürült palackot gyűjtse össze. 

Alkalmazási dózis:  

150 ml készítmény 100 m
3
 (kb. 30 m

2
 alapterülettel/felülettel ekvivalens) légtér kezelésére 

alkalmas. Nagyobb légterek vagy nagymértékű rovarártalom esetén alkalmazzon nagyobb térfogatú 

palackot.  

Az aeroszolt kifejezetten a rovarok által sűrűn látogatott helyekre juttassa ki. Csótányok irtásakor 

különösen a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét kezelje. Ruhamoly 

irtásakor a textíliák tárolását szolgáló létesítmények (pl. ruhásszekrény, gardrób, komód, 

szennyestároló) közvetlen környezetét vagy kiürítésüket követően azok belső felületét kezelje. 

Hatékonysági okok miatt minden esetben törekedjen a tömör felületek (pl. csempe, járólap, üveg, 

műanyag ajtó- és ablaktok) kezelésére és kerülje a nedvszívó, porózus felületek (pl. meszelt fal, fa, 

farost, tapéta stb.) permetezését!  

Hatástartóssága: zárt térben, 2 hónap.  

Az újabb kezelésig várjon 6 hónapot. 

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! Akadályozza 

meg a gyermekek és házi állatok kezelt felületekhez való hozzáférését. Az irtási munka 

megkezdése előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa el, illetve 



takarja le és az akvárium levegőztető berendezését kapcsolja ki. Ügyeljen arra, hogy a szer 

élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne 

kerüljön! Ne permetezze elektromos berendezésre, illetve gépek mozgó részeire! Kerülni kell az 

irtószer kényes felületekkel történő érintkezését. Az irtási munka közben a helyiségben illetéktelen 

személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak. Kerülje a frissen permetezett és még nedves 

felületekkel való érintkezést. A termék alkalmazása közben, annak felszáradásáig és 

kiszellőztetéséig nyílt láng használata tilos. Kerülni kell a termék szembe jutását, lenyelését, 

belélegzését, bőrre, ruházatra kerülését. A termék alkalmazása közben védőfelszerelés 

(védőkesztyű, védőszemüveg, légzésvédő eszköz, hosszúujjú védőruha) használata ajánlott. A 

munka befejeztével távolítsa el és mossa ki a szerrel szennyezett ruházatot, védőfelszerelést, kezét 

és arcát szappanos vízzel mossa meg. Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal 

orvoshoz kell fordulni, lenyelés esetén a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 

mutatni. 

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók a szerrel végzett munka során képződő hulladék, mint 

veszélyes hulladék megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kötelesek gondoskodni. 

13. Címkefelirat: 

A címke 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. Biocid szakvélemény száma: 6156-2/2020/JIF 

 


