
Engedélyezési lap 

 

1. Az irtószer neve: EFFECT PROTECT szúnyogirtó folyadék (elektromos párologtatóhoz) 

2. Gyártja: Unichem d.o.o. (Vrhnika, Szlovénia)  

3. Forgalomba hozza: Unichem Gaia Kft., 2146 Mogyoród, Ipar u. 2. 

4. Engedély száma: 33793-5/2020/JIF 

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

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

6. Hatóanyaga: 1,034 % pralletrin 

7. Csomagolás: 
30 és 45 ml töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag flakonban, kétféle módon:  

- elektromos készülékkel együtt 1 db flakon, 

- utántöltésre 1 db flakon. 

Címkefelirattal ellátott kartondobozban elhelyezve kerül forgalomba. 

8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz helyen tárolja. Tárolás közben óvja a terméket a szélsőséges 

hőmérséklettől vagy közvetlen, erős napfénytől. A gyártástól számítva 2 évig használható fel.  

(A gyártási idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Beltéri használatra szúnyog, tigrisszúnyogok irtására. 

10. Használati utasítás: 

10.1. A szúnyogirtó folyadékot és az EFFECT elektromos párologtató készüléket együtt 

tartalmazó kiszerelés dobozán feltüntetendő: 
A megfelelő védelem érdekében 30 perccel korábban aktiválja.  

Bizonyosodjon meg róla, hogy a feszültég 230/220 V.  

1.  Vegye le a műanyag tartály kupakját, majd ütközésig csavarja be a készülékbe. 

2.  Ügyeljen arra, hogy a tartály mindig függőleges helyzetben legyen. 

3.  Dugja be a készüléket a hálózati csatlakozóba.  

4.  A berendezést kapcsolja be, a készülék működését jelzőfény mutatja  

5.  Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozóból. 

Egy flakon tartalma 45 (30 ml) vagy 60 (45 ml) éjszakára elegendő. A készülék egész éjszakára 

nyújtó védelmet biztosít a szúnyogok ellen 10 órás használat során. Hatásos egy átlagos méretű 

(30m
3
) szobában. Amikor a készülék használata nem indokolt, húzza ki a hálózati csatlakozóból, 

azt mindig álló helyzetben tárolja, vagy csavarja ki belőle a flakont és kupakjával zárja le. 

A folyadékflakon cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezze! 

A szúnyogirtó folyadék utántöltésre szolgáló kiszerelésben is beszerezhető. 

10.2. Az utántöltésre forgalomba kerülő kiszerelés dobozán feltüntetendő: 

A termék utántöltésre szolgál, alkalmazni kizárólag megfelelő EFFECT elektromos szúnyogirtó 

készülékkel lehet.  A folyadékflakon cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezzük!  

1.  A hálózati csatlakozóból kihúzott készülékből csavarjuk ki az üres flakont.  

2.  Az utántöltő flakon kupakját vegyük le, majd a flakont csavarjuk be a készülékbe.  

3.  Dugja be a készüléket a hálózati csatlakozóba 

4.  A berendezést kapcsolja be, a készülék működését jelzőfény mutatja  

5.  Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozóból. 

Egy flakon tartalma 45 (30 ml) vagy 60 (45 ml) éjszakára elegendő. A készülék egész éjszakára 

nyújtó védelmet biztosít a szúnyogok ellen 10 órás használat mellett. Hatását egy átlagos méretű 

(30m
3
) szobában. Amikor a készülék használata nem indokolt, húzzuk ki a hálózati 

csatlakozóból, azt mindig álló helyzetben tároljuk, vagy csavarjuk ki belőle a flakont és 

kupakjával zárjuk le. 

 



11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Ne takarja le a készüléket működés közben. Ne nyúljon a készülékhez fémeszközzel vagy vizes 

kézzel. Ne használja hosszabbító zsinórral vagy elosztóval, ne mártsa vízbe. A kezelés előtt a 

terráriumot, akváriumot, állatketrecet takarja le vagy távolítsa el a helyiségből. Használat közben 

húzza ki az akvárium levegőztetőt. Húzza ki a konnektorból a készüléket, amikor kiürült a flakon, 

és csak akkor helyezze be az újratöltött flakont, a készülékbe, ha az nincs bedugva. A kiömlött 

terméket megfelelő adszorbens segítségével (pl. homok) takarítsa fel. Gyermekek a készüléket 

nem használhatják! Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szembe, szájba, illetve bőrre. A bőrrel történő 

érintkezés esetén mossa le a bőrt bő szappanos vízzel. Ha szembe kerül, tartsa nyitva a szemét és 

néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki! Ha szemben kontaktlencse van, azt 

távolítsa el és folytassa a szem további öblítését! Szervezetbe kerülés (lenyelés) estén, orvossal 

való előzetes egyeztetés nélkül ne végezzen hánytatást. A szájat vízzel alaposan öblítse ki.  

Azonnal forduljon orvoshoz! A kiürült csomagolóanyagot ne használja fel újra. 

12. Címkefelirat: 

12.1 A szúnyogirtó folyadékot és az EFFECT elektromos párologtató készüléket együtt 

tartalmazó kiszerelés dobozán feltüntetendő:  
1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.1 és 11. pontok. 

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. 

12.2 Az utántöltésre forgalomba kerülő kiszerelés dobozán feltüntetendő:  
1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.2 és 11. pontok. 

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. Biocid szakvélemény száma: 33793-2/2020/JIF 


