
 

Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Effect hangyairtó porozószer 

  2. Gyártja: Unichem d.o.o. (Vrhnika, Szlovén Köztársaság) 

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

  4. Engedély száma: 47836-5/2020/JIF 

  5.Terméktípus és minősítés: 

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer   

  6. Hatóanyaga: 0,2% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szuperkritikus széndioxiddal 

kivonva) 

  7. Csomagolás: 
– 50 g töltőtömeggel, porozó nyílásokkal ellátott műanyag flakonban, illetve 

– 1 és 5 kg töltőtömeggel műanyag vödörben 

kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes 

hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi 

önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására 

nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető. 

 9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben előforduló kerti és házi hangyák elpusztítására használható fel. 

10. Használati utasítás: 

A porozószert vékony rétegben, célzottan a hangyák előfordulási helyeire és vonulási útjaira 

szórjuk ki. 1 m
2
 felületre átlagosan 5 g porozószert juttassunk ki. A készítmény legalább két 

hétig hatásos. Szükség esetén a porozást 2-3 hetenként meg kell ismételni. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

A készítmény használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. A készítményt 

úgy alkalmazzuk, hogy a kiszórt porhoz a gyermekek, illetve a háziállatok ne férhessenek hozzá. 

Letakaratlan élelmiszer, valamint ivó- és evőedények közelében nem használható fel.  

Esetleges mérgeződés vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni! 

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: 47836-3//2020/JIF  


