
Engedélyezési lap 

 1. A készítmény neve: Fast Kill Multi Insetto rovarirtó aeroszol 

 2. Gyártja: MI1 Tosvar S.r.l. – (Pozzo d’Adda, Olaszország) 

                     ES Zelnova Zeltia S.A. – (Porriño, Spanyolország) 

 3. Forgalomba hozza: R&W HI TRADING KFT, 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.  

 4. Engedély száma: 52539-4/2020/JIF 

 5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

 6. Hatóanyaga: 0,03% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szuperkritikus széndioxiddal 

kivonva) + 0,2% permetrin   

 7. Csomagolás: 

150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500ml, 600 ml, 750 ml töltési térfogattal, aeroszol 

porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fémpalackban, műanyag kupakkal kerül forgalomba. 

 8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, hűvös, jól szellőző helyen, gyújtóforrásoktól, közvetlen napsugárzástól távol 

tartva tárolandó, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson 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, rejtett életmódú rovarok (hangyák, csótányok) irtására. 

10. Használati utasítás: 

Egyenletesen permetezzük a kezelendő felületet, 30 cm távolságról, 3 másodperc/m²-es dózisban. 3 

hét hatástartósság várható. A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve 

vonulási útjait permetezzük. Hatékonysági okok miatt minden esetben törekedjen a tömör felületek 

(pl. csempe, járólap, üveg, műanyag ajtó- és ablaktok) kezelésére és kerülje a nedvszívó, porózus 

felületek (pl. meszelt fal, farost, tapéta stb.) permetezését! 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Használat közben ne szennyezze az élelmiszereket. Kerülje a permet közvetlen belégzését és a 

szembe kerülését. Csak akkor ismételje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelt helyiségek újbóli 

használata előtt alaposan szellőztessen ki. Ne használjon nyílt lángot, amíg a helyiség jól át nem 

szellőzött. 

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: 52539-2/2020/JIF  


