
Engedélyezési lap 

 

1. Az irtószer neve: ECTOCID P rovarirtó porozószer 

2. Gyártja: S.C. Promedivet S.R.L., Sovata, Str. Lungă nr. 46/G Jud. Mureş Románia 

3. Forgalomba hozza: BUGZERO Kft., 2400 Dunaújváros, Római körút 5., 2/1. 

4. Engedély száma: 8015-5/2020/JIF 

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

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

6. Hatóanyaga:  
0,5 % cipermetrin + 0,5 % permetrin + 0,5 % piperonil-butoxid + 0,1 % pralletrin  

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

- Fehér, finomszemcséjű por.  

- Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

8. Csomagolás:  

- A termék lakossági felhasználók részére 50 g, 100 g, 250 g, 1 kg töltési tömegű műanyag porozó 

flakonokban, 

- szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére 5 kg töltési térfogatú zsákban kerül forgalmazásra. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

- A készítmény az eredeti, zárt csomagolásában, szobahőmérsékleten (15 – 25 C
O
), élelmiszertől és 

takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető, fénytől védett, jól szellőző, 

hűvös, száraz, tiszta helyen tárolandó.  

- A gyártástól számított 2 évig használható fel. (A gyártási idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

- Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok) irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (50 g, 100 g, 250 g, 1 kg -os) kiszerelések 

csomagolásán: 

Felhasználásra kész termék.  

- A felületek előzetes tisztítása után a porozószert a rovarok vonulási útjára, feltételezett 

búvóhelyeinek környékére (pl. a mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC és szeméttároló környékére), 

hasadékokba, repedésekbe (pl. padló- és falrésekbe), fénytől védett, huzatmentes helyre juttassa ki. Ne 

használja az anyagot nyílt, nagy felületeken. 

- Alkalmazási dózisa: 1 gramm (1 csapott kávéskanál) termék/m
2
 por használata javasolt.  

- Ügyeljen arra, hogy a kiszórt port ne érje nedvesség. Ne használja nedves felületen. 

- A készítmény hatását zárt térben 4 hétig, illetve feltakarításáig fejti ki. 

- A kezelést szükség esetén ismételje meg. 

11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (5 kg -os) kiszerelés csomagolásán: 

Felhasználásra kész termék.  

- A felületek előzetes tisztítása után a porozószert a rovarok vonulási útjára, feltételezett 

búvóhelyeinek környékére (pl. a mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC és szeméttároló környékére), 

hasadékokba, repedésekbe (pl. padló- és falrésekbe), fénytől védett, huzatmentes helyre juttassa ki. Ne 

használja az anyagot nyílt, nagy felületeken. 

- Alkalmazási dózisa: 1 gramm (1 csapott kávéskanál) termék/m
2
 por használata javasolt.  

- Ügyeljen arra, hogy a kiszórt port ne érje nedvesség. Ne használja nedves felületen. 

- A készítmény hatását zárt térben 4 hétig, illetve feltakarításáig fejti ki. 

- A kezelést szükség esetén ismételje meg. 

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

- Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható!  

- Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijutatott irtószerhez nem férnek 

hozzá.  



- 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!  

- Forgalmas helyeken, középületekben csak a nehezen hozzáférhető felületeket kezelje. 

- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni, dohányozni.  

- Kerülni kell a termék szembe, bőrre jutását, lenyelését, belélegzését.  

- A termék alkalmazása közben védőfelszerelés (védőkesztyű, légzésvédő maszk) használata javasolt.  

- Esetleges mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

- A munka befejeztével távolítsa el és mossa ki a szennyezett ruházatot. Kezét és arcát szappanos 

vízzel mossa meg. 

- Kerülje a porozott felületekkel való érintkezést.  

- Kerülni kell a termék környezetbe történő kiszóródását, vízforrásokba, vízellátó rendszerbe, 

szennyvízrendszerbe kerülését. 

- Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni 

és veszélyes hulladék átvevő helyen – pl. hulladékudvar – kell leadni. A kiürült csomagolóanyag 

háztartási hulladék közé helyezhető. 

- A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók a porozószerrel végzett munka során képződő hulladék, 

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

kötelesek gondoskodni. 

13. Címkefelirat: 

13.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (50 g, 100 g, 250 g, 1 kg -os) kiszerelések címkéjén: 

A címke tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.1 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. 

13.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (5 kg -os) kiszerelés címkéjén: 

A címke tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.2 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: 8015-2/2020/JIF 


