
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: FLYTRIN 6.14 rovarirtó koncentrátum 

  2. Gyártja: Colkim S.r.l. (Bologna, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: BioMan Kft., 1036 Budapest, Szőlő u. 70. 

  4. Engedély száma: 15587-5/2021/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 

    5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

    5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer   

  6. Hatóanyaga: 6% permetrin + 1% tetrametrin + 4% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

- 1 liter térfogatú műanyag flakonban, valamint 

- 5 liter térfogatú műanyag kannában kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett, jól szellőző, élelmiszertől és 

takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben permetezéssel történő kijuttatással repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) és rejtett 

életmódú rovarok (pl. csótány, hangya stb.) irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot alaposan rázzuk fel! 

Repülő rovarok irtásakor: 

- 75 ml a koncentrátumot keverjünk össze 5 liter vízzel. 

- A permetlevet a rovarok által látogatott felületekre (pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, 

oszlopokra, ablak- és ajtókeretre) kell kijuttatni. 

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezésnél: 

- 50-100 ml a koncentrátumot keverjünk össze 5 liter vízzel. 

- A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit permetezzük! 

Hatékonysági okok miatt minden esetben törekedjünk a tömör felületek kezelésére és lehetőség 

szerint kerüljük a nedvszívó, porózus felületek permetezését!  

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezéskor elsősorban rés- és repedéskezelést végezzünk! 

Összefüggő területek kezelésére (sávpermetezésre) nem ajánlott. 

5 liter munkaoldat átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

Az elkészített munkaoldatot még aznap fel kell használni, és permetezés előtt minden esetben 

össze kell rázni vagy fel kell keverni. 

Hatástartóssága zárt térben: 3 hét. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Ne használja koncentrált formában! Ne porlassza a levegőbe! Olvassa el a címként figyelmesen 

és csak a használati utasításoknak megfelelően használja a készítményt! Az irtószer 

kijuttatásakor használjon védőfelszerelést! Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! 

Permetezéskor illetéktelen személy és háziállat nem tartózkodhat a helyiségben. Ügyeljen arra, 

hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! A keletkező 

permetet ne lélegezze be! Belégzés esetén biztosítsunk a sérültnek friss levegőt.  

A bőrrel való érintkezést követően a bőrfelületet bő szappanos vízzel le kell mosni.  

Szembejutás esetén óvatosan öblítse vízzel több percen keresztül, adott esetben kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása vízzel vagy a szem öblítésére 

szolgáló folyadékkal. Irritáció vagy látászavar fellépése esetén forduljon orvoshoz.  



Lenyelése esetén azonnal hívja fel a toxikológiai központot (Egészségügyi Toxikológiai 

Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) +36 80 201 199) vagy kérjen kezelési tanácsot egy orvostól. Ne 

itassa meg a személyt. TILOS hánytatni. Spontán hányási reakció esetén a fejet tartsa a csípő 

alatt az aspiráció megelőzésére. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. 

A munka befejezése után meleg, szappanos vízzel alaposan mossunk kezet.  

A kipermetezett készítmény felszáradását követően, alapos szellőztetés után a kezelt helyiség 

használatba vehető.  

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

juttassuk a készítményt élővízbe. Csatornába engedni nem szabad. A készítmény a 16/2017. 

(VIII.7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel. A fel nem 

használt irtószer és maradéka, a szennyezett tárgyak mosóvize és egyéb hulladék anyagok (pl. 

üres csomagoló anyagok, elhasznált kartonlapok) ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. 

(VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni. 

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:15587-4/2021/JIF 


