
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Exit 05 rovarirtó permet 

  2. Gyártja: UPL Europe Ltd., (Warrington, Egyesült Királyság) 

  3. Forgalomba hozza: UPL Hungary Kft., 1138 Budapest, Tomori u. 34. 

  4. Engedély száma: 14468-4/2021/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,05% cipermetrin 

  7. Csomagolás: 

500 ml és 1 l töltési térfogattal, porlasztást biztosító szórófejjel ellátott műanyag flakonban kerül 

forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, +2 °C feletti hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 2 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: 

Rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska, hangya, bolha, ezüstös pikkelyke stb.) irtására 

alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

A szórófej elején lévő szelepet fordítsuk úgy, hogy a permetsugarat jelző piktogram felfelé 

nézzen. A palackot a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartva, a finom ködpermetet 

célzottan juttassuk ki a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire úgy, hogy a felület egyenletesen 

kissé nedves legyen.  

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét, ágyi 

poloska irtásakor a padló-és falréseket, ajtórepedéseket, ágyneműtartót és a képek hátoldalát 

kezeljük, egyéb rovarok előfordulásakor azok előfordulási helyeit permetezzük. 

Az ártalomtól függően 50-100 ml készítményt juttassunk ki 1 m
2
 felületre. 

Szükség esetén a kezelést ismételjük meg. A permettel érintkezve a rovarok 1-2 héten keresztül 

folyamatosan elpusztulnak. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazzuk! 

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

Használatakor az élelmiszereket és az akváriumot le kell takarni, vagy a helyiségből ki kell vinni. 

Az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki.  

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

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

Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön. 

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne 

kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt 

azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Használata után szappanos vízzel kezet kell mosni. 



Kényes felületeken (pl. textília, műanyag, polírozott felület) nyomot hagyhat, ezért próbakezelés 

végzése ajánlott! 

Használatát követően a helyiségben alaposan szellőztessünk ki. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az 

irtószert nem kezelhetik! A felületre kijuttatott permet vizes mosással eltávolítható. 

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: 14468-2/2021/JIF  


