
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: FLUSH-OUT-B csótánykiűző aeroszol  

2. Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

4. Engedély száma:  56583-4/2020/JIF 

5. Terméktípus és minősítés:  

 5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

 5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,3% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel 

kivonva) 

7. Csomagolás: 

300 ml töltési térfogattal, szeleppel ellátott aeroszol palackban kerül forgalomba. 

8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban max. 35 
o
C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól számított 18 hónapig 

használható fel.  

(A gyártás idejét a palackon 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 csótányok rejtekhelyükről történő kiűzésére alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Az aeroszol palackot függőlegesen tartva, célzottan 3-5 másodpercen át juttassuk a ködpermetet a 

csótányok feltételezett búvóhelyére (pl. különféle résekbe, repedésekbe, hézagokba, stb.). A 

készítmény a csótányfertőzöttség meghatározására szolgál.  

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

A gyermekek elől elzárva tartandó! A készítménnyel történő munkavégzés után meleg, szappanos 

vízzel kezet kell mosni. Figyelem! Tűz- és robbanásveszélyes! Propán-bután hajtógázas! 

Működtetés közben nyílt láng használata és a dohányzás tilos! A palackban túlnyomás van, 

felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő (napfény, kályha, fűtőtest) hatásának kitenni vagy tűzbe 

dobni még üres állapotban is tilos! A palack utántöltése tilos.  

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: 56583-2/2020/JIF  


