
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: ENVIRA rovarirtó permet 

2. Gyártja: Chrysamed Kimya San. ve Dis Tic Ltd. (Izmir, Törökország) 

3. Forgalomba hozza: Antix Kft., 1044, Budapest, Váci út 40.   

4. Engedély száma: 33863-5/2020/JIF 

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

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,12% permetrin + 0,06% esbiotrin 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárgás színű jellegzetes szagú folyadék, amely hatását ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki.  

8. Csomagolás: 

- 50, 75, 100, 500 és 1000 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott, pumpás műanyag flakonban, 

illetve 

- utántöltésre: 100, 500, 1000 ml és 5 l töltési térfogattal műanyag flakonban kerül forgalomba.  

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz fagymentes, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 4 évig használható fel. (A gyártási idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, hangyák, bolhák, ágyi poloska stb.) és házi légy 

irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

11.1. Az szórófejjel ellátott, műanyag flakonban forgalomba kerülő (50 – 1000 ml töltési 

térfogatú) kiszerelés címkéjén: 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

A szórófejet nyissuk ki (fordítsuk el 90 fokkal). A flakont tartsuk függőlegesen és 30-50 cm 

távolságból permetezzük a kezelni kívánt felületet, úgy, hogy az egyenletesen kissé nedves 

legyen, ez folyóméterenként kb. 10 pumpálást jelent. Hatékonysági okok miatt minden esetben 

törekedjünk a tömör felületek (pl. csempe, járólap, üveg, műanyag ajtó- és ablaktok) kezelésére és 

kerüljük a nedvszívó, porózus felületek (pl. meszelt fal, fa, farost, tapéta stb.) permetezését!  

Csótányok irtásakor különösen a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC 

környékét, ágyi poloska irtásakor a padló- és falréseket, repedéseket, ágyneműtartót és képek 

hátoldalát kezeljük. Hangyák vagy bolhák megjelenésekor azok előfordulási helyeit, vonulási 

útjait permetezzük. 

Az érintett helyiséget a kezelést követően kb. 30 percig tartsuk zárva, ezután kb. 30 percen 

keresztül alaposan szellőztessünk ki. 

Hatástartóssága tömör felületeken kb. 2 hét. 

Szabadban végzett tevékenység esetén a ruházatot (pl. ing, nadrág, zokni szárára) kezelésével 

védekezhetünk a kullancsok ártalma ellen. A levetett ruhákat kb. 30 cm távolságból permetezzük 

be a készítménnyel. Száradásuk után a ruhák ismét viselhetőek. A kezelt ruhaneműt csak a 

kullancsveszélynek kitett helyen viseljük, a szabadból bejőve vegyünk tiszta ruhát.  

Ha hazaértünk mossuk ki a ruházatot. 

Repülő rovarok irtásakor a permet közvetlenül a rovarokra is kijuttatható. 

11.2. Utántöltésre szolgáló, csavaros kupakkal ellátott, műanyag flakonban forgalomba kerülő 

(100 ml – 5l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén: 

Az Envira rovarirtó permet szórófejével használható fel. Az utántöltő tartalmát töltsük az Envira 

rovarirtó permet kiürült flakonjába vagy a szórófejet csavarjuk rá az utántöltő palackra.  

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 



A szórófejet nyissuk ki (fordítsuk el 90 fokkal). A flakont tartsuk függőlegesen és 30-50 cm 

távolságból permetezzük a kezelni kívánt felületet, úgy, hogy az egyenletesen kissé nedves 

legyen, ez folyóméterenként kb. 10 pumpálást jelent. Hatékonysági okok miatt minden esetben 

törekedjünk a tömör felületek (pl. csempe, járólap, üveg, műanyag ajtó- és ablaktok) kezelésére és 

kerüljük a nedvszívó, porózus felületek (pl. meszelt fal, fa, farost, tapéta stb.) permetezését!  

Csótányok irtásakor különösen a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC 

környékét, ágyi poloska irtásakor a padló- és falréseket, repedéseket, ágyneműtartót és képek 

hátoldalát kezeljük. Hangyák vagy bolhák megjelenésekor azok előfordulási helyeit, vonulási 

útjait permetezzük. 

Az érintett helyiséget a kezelést követően kb. 30 percig tartsuk zárva, ezután kb. 30 percen 

keresztül alaposan szellőztessünk ki. 

Hatástartóssága tömör felületeken kb. 2 hét. 

Szabadban végzett tevékenység esetén a ruházatot (pl. ing, nadrág, zokni szárára) kezelésével 

védekezhetünk a kullancsok ártalma ellen. A levetett ruhákat kb. 30 cm távolságból permetezzük 

be a készítménnyel. Száradásuk után a ruhák ismét viselhetőek. A kezelt ruhaneműt csak a 

kullancsveszélynek kitett helyen viseljük, a szabadból bejőve vegyünk tiszta ruhát.  

Ha hazaértünk mossuk ki a ruházatot. 

Repülő rovarok irtásakor a permet közvetlenül a rovarokra is kijuttatható. 

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. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, 

evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! Ne permetezzük elektromos berendezésre, 

illetve gépek mozgó részeire!  

Permetezés közben a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak. 

Ügyeljünk rá, hogy a készítmény szembe, nyálkahártyára ne kerüljön, a permetet közvetlenül ne 

lélegezzük be. Arra érzékeny személyeknél a bőrirritációt, túlérzékenységet okozhat. A munka 

befejeztével kezünket és arcunkat szappanos vízzel mossuk meg.  

A kezelt helyiségek a kipermetezett készítmény felszáradását és alapos szellőztetést követően 

vehetők használatba.  

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

Nagyon mérgező a vízi élőszervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A 

készítményt, a csomagolóanyagát élővízbe vagy csatornába juttatni tilos!  

Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve 

takarjuk le és az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki. 

Kényes felületeken történő használat előtt ajánlott a felület egy kevésbé látható részén 

próbakezelést végezni. Eredeti csomagolásban, élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermek és 

haszonállat által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen tartandó. 

13. Címkefelirat: 

13.1. Az szórófejjel ellátott, műanyag flakonban forgalomba kerülő (50 – 1000 ml töltési 

térfogatú) kiszerelés címkéjén: 

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. Utántöltésre szolgáló, csavaros kupakkal ellátott, műanyag flakonban forgalomba kerülő 

(100 ml – 5l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén: 

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: 33863-2/2020/JIF 


