
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Fly Spray One-Shot egyszer használatos 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: 58712-4/2020/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,4% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szuperkritikus széndioxiddal 

kivonva) + 3% piperonil-butoxid   

  7. Csomagolás: 

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

biztosító szórófejjel és műanyag kupakkal ellátott fémpalackban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

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

tartva tárolandó, a gyártástól számítva 4 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, repülő rovarok (pl.: legyek) és rejtett életmódú rovarok (pl.: csótányok, hangyák, bolhák) 

irtására. 

10. Használati utasítás: 

150 ml termék 100 m
3
-es helyiségekben hatékony, de 30 m

3
-nél kisebb terekben ne használja. 

Csukja be a kezelendő terület ajtajait, ablakait és helyezze el a terméket a helyiség közepén. Nyomja 

meg az adagoló gombot, amíg a szelep be nem pattan, majd azonnal hagyja el a helyiséget. A palack 

kiürítésére kb. 3 és fél perc alatt kerül sor. Hagyja a terméket legalább 2 órán át hatni, majd alaposan 

szellőztesse ki a helyiséget minimum további 2 órán át, mielőtt újra használatba venné. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Használat előtt az élelmiszert, takarmányt, edényeket a hálózatba dugott elektromos berendezéseket, 

gyermekjátékokat, ruhaneműket és textileket le kell takarni vagy a helyiségből ki kell vinni. A 

háziállatokat a kezelés idejére és az alapos kiszellőztetésig el kell távolítani. 

Kerüljük a permet belégzését és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe ne kerüljön! A bőrre került 

permetet bő, szappanos vízzel mossuk le.  

Csak a készüléket elindító személy tartózkodjon a helyiségben, és ő is a szelep bepattanása után 

azonnal hagyja el a helyiséget! 2 óra múlva csak az ablakok kinyitásának idejére mehet be egy illető, 

majd legalább újabb két óra szellőzésig a helyiség nem használható. 

Ajánlott védőfelszerelések: zárt ruházat, gumikesztyű. 

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: 58712-2/2020/JIF 


