
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: EFFECT MICROTECH CS PRO rovarirtó koncentrátum 

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

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

  4. Engedély száma: 25218-4/2021/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 1% pralletrin +8% permetrin +8% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml és 1 l töltési térfogattal, menetes kupakkal ellátott 

műanyag palackban és 5 l, 10 l és 20 l töltési térfogattal, menetes kupakkal ellátott műanyag 

tartályban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Az eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolva a gyártástól számítva 2 

évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladékot 

veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) 

Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni. 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Rejtett életmódú rovarok (csótányok, ágyi poloska és fáraóhangya) írtására használatos, zárt térben.  

10. Használati utasítás: 

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot alaposan rázzuk fel, majd a szükséges 

mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza. 

Ne keverje más termékkel (rovarirtószerrel, fertőtlenítő szerrel).  

Kézi, vagy elektromos permetezővel. A permetező készülék kitisztított tankjába mérjük be a 

szükséges vízmennyiség felét, majd adjuk hozzá a készítményből az előírt mennyiséget és vízzel 

töltsük fel a tankot a kívánt végtérfogatra. 

Tömör felületen 5 liter munkaoldat elkészítéséhez adagoljunk: 

- kisebb rovarfertőzöttség megszüntetéséhez 25 ml, 

- nagyobb rovarfertőzöttség megszüntetéséhez 100 ml rovarirtó koncentrátumot. 

Porózus felületen: 

-125 ml rovarirtó koncentrátumot használjunk 5 liter munkaoldat elkészítéséhez. 

5 liter munkaoldat átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

Csótányok és hangyák irtásakor:  

A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjaikat 

permetezzük. 

Ágyi poloskák irtásakor: 

Az ágyat (matrac-szegély, keret, fejtámla és a fejtámla mögötti rész), az ágyhoz közeli bútorokat 

(éjjeliszekrény, asztal és azok fiókjai, kanapé), továbbá a bútorhuzatot, falazaton a tapéta szegélyt, 

szőnyeget, padlószegélyeket, fali konnektorok környékét (konnektorba permetezni TILOS!) kezeljük 

az irtószerrel. Ne kezeljük az ágyneműt (paplant, párnát, lepedőt és takarót), de javasoljuk azoknak 

az irtószeres kezeléssel egyidejűleg 60 fokos hőmérsékletű vízben történő kimosását. 

A termék a felületre való felviteltől számított 6 hónapig hatásos. 

A permetezést követően a permetlé megszáradásáig ne lépjünk a helyiségbe. A készítmény 

használata után kerülni kell a kezelt felületekkel történő érintkezést. A kezelt helyiségek alapos 

szellőztetést követően vehetők használatba. A bekevert munkaoldatot még aznap fel kell használni, 

és azt permetezés előtt minden esetben össze kell rázni vagy fel kell keverni. Kijuttatás után mossa ki 

a permetezőt. 



11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 
Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. Csak a használati utasításban foglaltak szerint 

alkalmazható!  

Kijuttatás előtt a helyiségből az állatokat vigye ki, az akváriumot, terráriumot és állatketrecet 

távolítsa el, illetve takarja le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsolja ki. 

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen 

érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni! 

Kezelés alatt illetéktelen személyek ne tartózkodjanak a helyiségben! 

Kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést, a gőzök és köd belélegzését.  

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! 

Ügyeljen arra, hogy az irtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, ruhára, háziállatra vagy takarmányra ne kerüljön!  

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve tárolandó. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

A szennyezett ruházatot az étkezési területre való belépés előtt le kell cserélni. Munka közben ne 

egyen, igyon vagy dohányozzon! Pihenés, étkezés és mosdóhasználat előtt és a munka befejezése 

után alapos, szappanos és melegvizes kézmosás szükséges. Ne használja a terméket szükségesnél 

nagyobb mennyiségben.  

Elsősegély-nyújtási útmutató: Általános tanácsok/intézkedések: Az ájult sérültet tilos etetni vagy 

itatni! A sérültet az oldalára kell fektetni és szabaddá kell tenni a légutakat. Azonnal hívjon mentőt! 

Bőrrel való érintkezéskor: A szennyezett ruházatot és lábbelit le kell venni. Bőrirritáció esetén 

forduljon orvoshoz. Szembe jutáskor: A nyitott szemet a szemhéjak alatt is azonnal kezdje el 

öblögetni bőséges folyóvízzel. Panasz esetén forduljon orvoshoz. Belégzés esetén: Az érintett 

személyt vigye friss levegőre. Ha a tünetek súlyosbodnak, vagy maguktól nem szűnnek meg, akkor 

hívjon orvost. Lenyelés esetén: Az érintett személynek mossa ki a száját vízzel. Tilos hánytatni, vagy 

bármit beadni szájon át eszméletlen állapotban. Azonnal forduljon orvoshoz és a mérgezett személyt 

soha ne hagyja egyedül. 

Az orvosnak meg kell mutatni a biztonsági adatlapot vagy a címkét.  

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. 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. Biocid szakvélemény száma: 25218-2/2021/JIF 


