
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: FARACID hangyairtó permet 

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

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

  4. Engedély száma: 11011-6/2019/JIF 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,02% permetrin + 0,01% tetrametrin +0,02% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

– 100 ml, 200 ml, 500 ml és 1 l töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban, illetve 

– 5 és 10 l töltési térfogattal műanyag kannában  

kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térbe (pl. lakásba) a kert irányából bejutó hangyák elpusztítására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

10.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100 ml – 1 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén: 

HÍGÍTÁS NÉLKÜL ALKALMAZZUK! 

A flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartva, a finom ködpermetet célzottan 

juttassuk ki a hangyák előfordulási helyeire, vonulási útjaira. 

Repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) irtására, a légtérbe porlasztva nem használható! 

A szükséges mennyiség: 5-10 ml hangyairtó permet/m
2
. 

Hatástartóssága: 2-3 hét. 

Amennyiben a hangyák előfordulását továbbra is észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg. 

10.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (5 és 10 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén:  

Az Faracid hangyairtó permet kizárólag permetezőgépbe töltve, hígítás nélkül juttatható ki! 

A készítménnyel célzottan a hangyák előfordulási helyeit, illetve vonulási útjait permetezzük. 

Porózus felületeken (pl. meszelt fal) lehetőség szerint ne alkalmazzuk. 

5 liter munkaoldat átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

Hatástartóssága zárt térben: 2-3 hét. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100 ml – 1 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén: 

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható. 

A készítményt légtérkezelésre használni tilos! 

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

gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! Permetezés előtt a helyiségben lévő élelmiszereket el 

kell távolítani vagy gondosan el kell zárni azokat. Használata közben enni, inni, dohányozni nem 

szabad! Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! A készítmény 

használata után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja 

esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (5 és 10 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén:  

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható. 

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

gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! Permetezés előtt a helyiségben lévő élelmiszereket el 



kell távolítani vagy gondosan el kell zárni azokat. Használata közben enni, inni, dohányozni nem 

szabad! Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! A készítmény 

használatakor viseljünk védőkesztyűt! A készítmény használata után bő, szappanos vízzel 

mossunk kezet. Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell 

fordulni. 

A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és 

használható fel.  

12. Címkefelirat: 

12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100 ml – 1 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén: 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.1. és 11.1. pontjait. 

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. 

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (5 és 10 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén: 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.2. és 11.2. pontjait. 

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: 11011-2/2019/JIF 


