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A biocid termék jellemzőinek összefoglalója 

1. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

1.1. A termék kereskedelmi neve(i) 

Kereskedelmi név ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet  

1.2. Engedélyes 

Az engedélyes neve és címe Név ANTIX Kft. 

Cím 1044 Budapest, Váci út 40. 

NNK szakvélemény száma 51044-10/2021/KBKHF 

Engedélyszám 51044/2021/KBKHF 

1.3. A termék gyártója (gyártói) 

A gyártó neve Chrysamed Kimya San. Ve Dış. Tic. Ltd.Şti. 

A gyártó címe Mustafa Kemal Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 132 Torbalı / 

İzmir, Törökország 

Gyártási helyek Torbalı / İzmir, Törökország 

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói 

Hatóanyag 1 Permetrin 

A gyártó neve Limaru NV 

A gyártó címe Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Box 7, 3583 

Beringen, Belgium 

Gyártási helyek Belgium 

Hatóanyag 2 Pralletrin  

A gyártó neve Endura S.p.A. 

A gyártó címe Vialle Pietramellara 5, Bologna, Olaszország 

Gyártási helyek Olaszország 
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2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA 

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele  

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%) 

Permetrin 

3-

phenoxybenz

yl (+-)-cis-

trans-3-(2,2-

dichlorovinyl)

-2,2-

dimethylcyclo

propanecarbo

xylate 

hatóanyag 52645-53-1 258-067-9 0,12 

Pralletrin  

(1S)-2-

methyl-4-oxo-

3-(prop-2-yn-

1-

yl)cyclopent-

2-en-1-yl 

(1R)-cis-

trans-2,2-

dimethyl-3-

(2-

methylprop-1-

en-1-

yl)cyclopropa

ne-1-

carboxylate  

hatóanyag 23031-36-9 245-387-9 0,03 

1-Heptanol, 2-propyl-

7EO 

Poly(oxy-1,2-

ethanediyl), 

.alpha.-(2-

propylheptyl)-

.omega.-

hydroxy 

felületaktív 

anyag 
160875-66-1 605-233-7 0,19 

Propan-2-ol 

IPA, 

Isopropanol, 

Propan-2-ol, 

Propanol, sec-

, Propyl 

alcohol, sec-, 

Dimethyl 

carbinol 

alkohol 67-63-0 200-661-7 0,2 

2.2. A formuláció típusa: Permet 
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3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK 

 

Figyelmeztető mondatok H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. 

Egyéb veszélyek: 

EUH 208: Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat. 

Óvintézkedésre vonatkozó 

mondatok 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/területi/ 

országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. 

 

4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSOK 

4.1. A felhasználás leírása 

1 táblázat. # 1 – ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet használata 

Terméktípus 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak 

elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre 

használt szerek) 

Az engedélyezett 

felhasználás pontos leírása, 

amennyiben indokolt 

Rovarirtó szer 

Célorganizmus(ok) 

(beleértve a fejlődési 

szakaszt is) 

Tudományos név: Halymorpha halys 

Közhasználatú név: ázsiai márványpoloska 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Lasius neglectus 

Közhasználatú név: kerti hangya 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Blattella germanica 

Közhasználatú név: német csótány 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Periplaneta americana 

Közhasználatú név: amerikai csótány  

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Aedes aegypti 

Közhasználatú név: sárgaláz-szúnyog 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek  

 

Tudományos név: Culicidae spp. 

Közhasználatú név: csípőszúnyogok 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek  

 

Felhasználási terület Zárt térben rovarok irtására használható fel. 
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Az alkalmazás módja(i) Permetezéssel kijuttatható irtószer. 

Alkalmazási arány(ok) és 

gyakoriság 

20 g/ m
2 
(kb. 10 permetezésnyi) 

Felhasználói kör Lakossági felhasználó. 

Csomagolási méretek és 

csomagolóanyagok 

50, 75, 100, 500, 1000 és 2500 ml töltési térfogattal, szórófejjel 

ellátott, pumpás műanyag flakonban és 

utántöltésre 1-5 liter közötti töltési térfogattal, műanyag flakonban  

kerül forgalomba. 

 

 

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások 

4.1.1.1. Az 50, 75, 100, 500, 1000 ml, 2500 ml töltési térfogatú, szórófejjel ellátott műanyag 

flakonon: 

 

Használat előtt alaposan fel kell rázni! A szórófejet nyissa ki (fordítsa el 90 fokkal). A flakont tartsa 

függőlegesen és 30-50 cm távolságból permetezze a kezelni kívánt felületet. Hozzávetőleg 10 fújással 

kezeljen 1 négyzetméter felületet. 

A kívánt hatás elérése érdekében törekedjen a tömör felületek (pl. csempe, járólap, üveg, műanyag 

ajtó- és ablakok) kezelésére és kerülje a porózus, nedszívó felületeket (pl. meszelt fal, fa, tapéta stb.) 

Hangyák, ázsiai márványpoloska és szúnyogok esetében tömör felületeken 1 hét hatástartósságra, 

csótányok esetében pedig tömör felületeken friss hatásra számíthatunk. Szükség esetén ismételje meg 

az eljárást. 

 

Hangyák irtásakor: a hangyák vonulási útvonalait, a fészek bejáratát kezelje a permettel. 

Csótányok irtásakor: a rovarok búvóhelyeit (réseket, repedéseket, bútorok alatt és mögött; 

szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környékét) kezelje. 

Szúnyogok elleni védekezésekor: A készítmény az erkélyen és a teraszon használható, a falfelületek, 

a padlózat, az ajtó- és ablaktokok, a bútorzat, valamint a cserépbe, balkonládába ültetett dísznövények 

kezelésére használható. Továbbá, ólakban, istállókban a haszonállatok számára el nem érhető 

falfelületek és mennyezet kezelhető az irtószerrel. 

Ázsiai márványpoloska elleni védekezéskor: 

Felületkezelésre, megelőzés céljából: A permetet célzottan a vándorpoloskának bejutást biztosító 

helyekre, kb. 30 cm távolságból kell kiporlasztani úgy, hogy a kezelendő felületet a permet enyhén 

átnedvesítse. 

Kezelje:  

• az ajtók és ablakok keretét, a nyílászárókat határoló falfelületeket, a párkányt/könyöklőt,  

• a szúnyoghálók teljes felületét,  

• a redőnytokokat, valamint  

• a faláttöréssel szerelt berendezések (pl. gőzelszívó, légkondicionáló, konvektor stb.) kivezető 

csöveinek környékét. Az optimális hatás érdekében a kezelést lehetőleg akkorra időzítse, amikor az 

első vándorpoloskákat észleli a nyílászárók környékén. Ezt követően javasolt 2 hetente megismételni 

az eljárást.  

Közvetlenül a rovarra juttatva: A szórófejet célzottan a vándorpoloskára irányítsa, majd végezzen 1-2 

fújást. Ez az irtószer mennyiség elegendő a rovar elpusztításához, azonban számoljon azzal, hogy a 

rovar nem pusztul el azonnal. Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul! 

A telelési céllal a lakásba behúzódó márványpoloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen 

része a mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az 

épület falain és tetőszerkezetén fellelhető - technológiai vagy anyaghibából eredő - folytonossági 

hiányok kijavítása! Az ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet alkalmazása ezen óvintézkedések 

megtétele mellett, kiegészítő jelleggel javasolt az ázsiai márványpoloska invázió csökkentésére.  
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 4.1.1.2. Az 1-5 liter közötti töltési térfogattal, utántöltésre forgalomba kerülő műanyag 

flakonon:    

 

Használat előtt alaposan fel kell rázni! A szórófejet nyissa ki (fordítsa el 90 fokkal). A flakont tartsa 

függőlegesen és 30-50 cm távolságból permetezze a kezelni kívánt felületet. Hozzávetőleg 10 fújással 

kezeljen 1 négyzetméter felületet. 

A kívánt hatás elérése érdekében törekedjen a tömör felületek (pl. csempe, járólap, üveg, műanyag 

ajtó- és ablakok) kezelésére és kerülje a porózus, nedszívó felületeket (pl. meszelt fal, fa, tapéta stb.) 

Hangyák, ázsiai márványpoloska és szúnyogok esetében tömör felületeken 1 hét hatástartósságra, 

csótányok esetében pedig tömör felületeken friss hatásra számíthatunk. Szükség esetén ismételje meg 

az eljárást. 

 

Hangyák irtásakor: a hangyák vonulási útvonalait, a fészek bejáratát kezelje a permettel. 

Csótányok irtásakor: a rovarok búvóhelyeit (réseket, repedéseket, bútorok alatt és mögött; 

szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környékét) kezelje. 

Szúnyogok elleni védekezésekor: A készítmény az erkélyen és a teraszon használható, a falfelületek, 

a padlózat, az ajtó- és ablaktokok, a bútorzat, valamint a cserépbe, balkonládába ültetett dísznövények 

kezelésére használható. Továbbá, ólakban, istállókban a haszonállatok számára el nem érhető 

falfelületek és mennyezet kezelhető az irtószerrel. 

Ázsiai márványpoloska elleni védekezéskor: 

Felületkezelésre, megelőzés céljából: A permetet célzottan a vándorpoloskának bejutást biztosító 

helyekre, kb. 30 cm távolságból kell kiporlasztani úgy, hogy a kezelendő felületet a permet enyhén 

átnedvesítse. 

Kezelje:  

• az ajtók és ablakok keretét, a nyílászárókat határoló falfelületeket, a párkányt/könyöklőt,  

• a szúnyoghálók teljes felületét,  

• a redőnytokokat, valamint  

• a faláttöréssel szerelt berendezések (pl. gőzelszívó, légkondicionáló, konvektor stb.) kivezető 

csöveinek környékét. Az optimális hatás érdekében a kezelést lehetőleg akkorra időzítse, amikor az 

első vándorpoloskákat észleli a nyílászárók környékén. Ezt követően javasolt 2 hetente megismételni 

az eljárást.  

Közvetlenül a rovarra juttatva: A szórófejet célzottan a vándorpoloskára irányítsa, majd végezzen 1-2 

fújást. Ez az irtószer mennyiség elegendő a rovar elpusztításához, azonban számoljon azzal, hogy a 

rovar nem pusztul el azonnal. Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul! 

A telelési céllal a lakásba behúzódó márványpoloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen 

része a mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az 

épület falain és tetőszerkezetén fellelhető - technológiai vagy anyaghibából eredő - folytonossági 

hiányok kijavítása! Az ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet alkalmazása ezen óvintézkedések 

megtétele mellett, kiegészítő jelleggel javasolt az ázsiai márványpoloska invázió csökkentésére.  

      

4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések 

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az 

elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések 

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó 

előírások 

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási 

feltételek mellett 
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5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1
 

5.1. Használati utasítások 

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések 

Kezelés elött olvassa el a használati utasítást! Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak 

megfelelően alkalmazható! 

Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél! 

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijutatott irtószerhez nem férnek 

hozzá. 

Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, háziállatra, takarmányra ne kerüljön!  

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

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

Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa el, illetve takarja le 

és az akvárium levegőztető berendezését kapcsolja ki! 

Permetezés közben a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak. 

Ne permetezze elektromos berendezésre, illetve gépek mozgó részeire!  

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

lélegezze be és utántöltésnél ne öntse a kezére. Utántöltéskor ajánlott háztartási gumikesztyű viselése, 

mivel az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt, túlérzékenységet, allergiás reakciót okozhat. A 

kezelés befejeztével kezét és arcát szappanos vízzel alaposan mossa meg. 

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

végezni.  

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

alaposan szellőztesse ki. A helyiséget csak a termék megszáradása és az alapos szellőztetés után 

vegye újra használatba! 

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási 

előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések 

Alapvető elsősegély-nyújtási intézkedések: 

Belégzést követően: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 

Bőrrel érintkezést követően: Mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal. Súlyos 

irritáció esetén forduljon orvoshoz. 

Szembe jutást követően: Öblítse a szemet bő vízzel néhány percen keresztül. Amennyiben a 

szemében kontaktlencse van, távolítsa azt el, majd folytassa az öblítését és forduljon orvoshoz. 

Lenyelést követően: A szájüreget öblítse ki vízzel. Azonnal hívjon orvost és mutassa meg a termék 

címkéjét. 

 

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

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SE HAGYJA MAGÁRA A MÉRGEZÉST 

ELSZENVEDETT SZEMÉLYT! 

 

Környezetvédelmi óvintézkedések: 

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

A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell 

akadályozni. 

                                                           
1
 Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett 

felhasználás vonatkozásában. 
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5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások 

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. 

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett 

Eredeti csomagolásában, élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermekek és háziállatok által hozzá 

nem férhető, száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett és fagymentes helyen tartandó.  

 

Eredeti, zárt csomagolásban, a gyártástól számítva 4 évig használható fel. 

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

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A címkefelirat tartalmazza: 

 

Az 50, 75, 100, 500, 1000 ml, 2500 ml töltési térfogatú, szórófejjel ellátott műanyag flakonon: 

 

ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet  

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

Hatóanyaga: 0,12% Permetrin + 0,03% Pralletrin 

Engedélytulajdonos: ANTIX Kft. 

Biocid engedélyszám:  51044/2021/KBKHF 

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra 

vonatkozó rész), 4.1.1.1., 5. és 6. pontok. 

 

Az 1-5 liter közötti töltési térfogattal, utántöltésre forgalomba kerülő műanyag flakonon:    

 

ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet  

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

Hatóanyaga: 0,12% Permetrin + 0,03% Pralletrin  

Engedélytulajdonos: ANTIX Kft.  

Biocid engedélyszám: 51044/2021/KBKHF 

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra 

vonatkozó rész), 4.1.1.2., 5. és 6. pontok. 


