
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: EFFECT darázsirtó aeroszol 

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

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

  4. Engedély száma: 6012-6/2019/JIF 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabad forgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,5% permetrin + 0,2% tetrametrin +1,2% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

400 és 750 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel ellátott fémpalackban 

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: 

Fészekben levő darazsak irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Óvatosan alkalmazzuk! 

Használat előtt alaposan felrázandó!  

A speciális szeleppel ellátott palack az irtószert 3-4 méter távolságra juttatja ki. A palackot 

függőlegesen tartva, a szórófejet a darázsfészekre irányítsuk, majd 5-10 másodpercig tartsuk 

lenyomva. 

A kezelésre a kora reggeli vagy a sötétedés utáni időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor 

tartózkodik a legtöbb darázs a fészekben. 

A ház falán vagy a tető alatt található darázsfészek bejáratát soha ne zárjuk le, mert a darazsak 

esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak. 

11. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint:  

Flame aerosol 1, H222, H229 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Stot Se 3, H336 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Címkézés:  

 
Veszély 

Figyelmeztető mondatok:  

H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

H315 - Bőrirritáló hatású. 

H319 - Súlyos szemirritációt okoz. 



H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

EUH208 - Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.  
P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 
Tilos a dohányzás. 
P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 
P251 - Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.  
P260 - A köd/gőzök belélegzése tilos. 
P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

P362 + P364 - A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

P410 + P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. 

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. 

12. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől elkülönítve, száraz, hűvös helyen tárolandó. A bőrre került permetet bő, 

szappanos vízzel mossuk le, ha a szembe kerül, bő vízzel távolítsuk el. Panasz esetén 

forduljunk orvoshoz. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! Használatakor védőkesztyű és 

védőálarc viselése ajánlott. 

13. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 12. pontjait 

14. Biocid szakvélemény száma: 6012-2/2019/JIF 


