
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Effect Ultimum 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: 58702-4/2020/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,9%  tetrametrin +6%  permetrin + 18% piperonil-butoxid  

  7. Csomagolás: 

5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l és 20 l töltési térfogattal, menetes 

kupakkal ellátott műanyag tartályban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Hűvös, jól szellőző helyen. Élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermekek elől elzárva tárolandó. 

A gyártástól számítva 3 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: 

A termék repülő rovarok (pl.: légy, szúnyog) és rejtett életmódú rovarok (pl.: csótány, hangya, 

ágyipoloska) irtásához használható fel zárt térben.  

10. Használati utasítás: 

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot alaposan rázzuk fel! 

• Repülő rovarok irtásához: oldjon fel 25 ml terméket 5 liter vízben. A készített oldat 100 m
2
 

felületre elegendő.  

A permetlevet a legyek által látogatott felületekre kell kijuttatni. 

• Rejtőzködő életmódot folytató rovarok irtásához: oldjon fel 50 ml terméket 5 liter vízben. A 

készített oldat 100 m
2
 felületre elegendő. 

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

permetezzük. 

Hatékonysági okok miatt minden esetben törekedjen a tömör felületek (pl. csempe, járólap, üveg, 

műanyag ajtó- és ablaktok) kezelésére és kerülje a nedvszívó, porózus felületek (pl. meszelt fal, fa, 

farost, tapéta stb.) permetezését! A termék a felületen való felviteltől számított 6 hétig hatásos. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Csak a használati utasításban foglaltak szerint alkalmazható! 

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

szennyezze az élelmiszert, italt vagy tartályokat. Az állatokat a kezelés alatt távolítsa el. A 

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

és igyon. Pihenés, étkezés és mosdóhasználat előtt és a munka befejezése után alapos, szappanos és 

melegvizes kézmosás szükséges. 

Ne használja a terméket szükségesnél nagyobb mennyiségben. Kezelés alatt csak a szakember 

tartózkodhat a helyiségben. 

Ajánlott védőfelszerelés: Zárt szemvédő, kesztyű, zárt ruházat.  

A termék használatát követően a helyiséget alaposan át kell szellőztetni.  

Elsősegéllyel kapcsolatos utasítások: Általános irányelvek/intézkedések: Ne adjon enni vagy inni 

az eszméletét vesztett személynek. Helyezze az eszméletét vesztett személyt stabil oldalfekvésbe és 

tegye szabaddá a légutait. Bőrrel való érintkezés esetén: Távolítsa el a szennyezett ruhát vagy 

lábbelit. Ha (túlzottan) belélegzik: Vigye az érintett személyt friss levegőre, illetve hagyja el a 

szennyezett területet. Tünetek esetén forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén: Ne erőltesse a hányást! 



Öblítse ki a szájat alaposan. Tünetek vagy kétely esetén forduljon orvoshoz. Mutassa meg az 

orvosnak a biztonsági adatlapot vagy a termék címkéjét. Kérjen tüneti kezelést. 

A készítmény a 16/2017.(VIII.7.) EMMI rendelet 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: 58702-2/2020/JIF 


