
 Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: EFFECT ULTIMUM rovarirtó koncentrátum 

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

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

  4. Engedély száma: 2824-4/2020/JIF 

  5. Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 6% permetrin + 1% tetrametrin + 18% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

100, 500, 1000 ml és 5 l töltési térfogattal, műanyag flakonban / kannában kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, hűvös, száraz, jól szellőző, napfénytől védett helyen tárolva, a 

gyártástól számítva 3 évig használható fel. (A gyártás idejét a palackokon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, hangyák és ágyi poloskák) és házi legyek 

irtására használható fel. 

10. Használati utasítás: 

A munkaoldat elkészítése előtt a készítményt alaposan fel kell rázni! 

Az alábbiakban előírt mennyiségű koncentrátumot mérjük ki, és azt egy keverő edényben 

vízzel hígítsuk fel. A szükséges mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza és a 

munkaoldatot alaposan rázzuk össze, ezzel biztosítva a homogén, stabil emulziót. 

Alkalmazás: 

- Legyek irtásakor:  

•   25 ml készítményt keverjünk össze 5 liter vízzel. 

•  A munkaoldatot a legyek által látogatott felületekre - oldalfalakra, mennyezetre, 

gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre - permetezzük.  

- Rejtett életmódú rovarok irtásakor:  

•  50 ml készítményt keverjünk össze 5 liter vízzel. 

• A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit (szeméttároló, 

mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét), illetve vonulási útjait permetezzük. 

- 5 liter munkaoldat átlagosan 100 m2 felület kezelésére elegendő (A bekevert munkaoldatot 

még aznap fel kell használni). 

- Használat előtt csukjuk be az ajtókat és ablakokat. A permetezést követően legalább 30 

percig (permetlé megszáradásáig) ne lépjünk a helyiségbe. A kezelt helyiségek alapos 

szellőztetés után vehetők használatba. 

-  Kerüljük a porózus (nedvszívó) felületeken történő alkalmazást. 

-  Hatástartóssága zárt térben 1 hónap. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható.  

Eredeti csomagolásban, száraz, zárt helyen, élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, 

gyermekektől elzárva tartandó. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel 

érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! Ne permetezzük 

elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! A készítmény használata után 

meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! A készítmény a 16/2017. (VIII.7.) EMMI 

rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

12. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10. és 11. pontjait 

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: 2824-3/2020/JIF 


