
Engedélyezési lap 

1.A készítmény neve: Fly Spray 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: 51388-4/2020/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: 

200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500ml, 750ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító 

szórófejjel ellátott fémpalackban kerül forgalomba. A termékhez kupakra erősíthető, vékony fehér, 

műanyag permetezőcső tartozik. 

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!) 

9.Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Repülő életmódú rovarok (pl.: legyek és szúnyogok) ellen, zárt helyiségekben.  

10.Használati utasítás: 

Repülő rovarok ellen: Az ajtót, ablakot csukjuk be. Tartsuk a flakont szórófejjel felfelé, 

függőlegesen, és győződjünk meg arról, hogy a szórófej nem az arcunk felé fordul, majd egy 

maximum 30 m
3
 szobában – kb. 3 - 5 másodpercig, legyező mozdulattal permetezzük ki a helyiség 

légterébe az irtószert. A porlasztást a szoba közepén állva kezdjük, majd hátrálva haladjunk az ajtó 

felé, miközben a helyiség mind a négy sarka irányába jutassuk ki a ködpermetet.  

Célzott permetezéssel az aeroszol a lakásban előforduló rejtett életmódú rovarok (csótányok, 

hangyák), illetve a szobába tévedt darázs ellen használható. Az aeroszolt 3-5 másodpercig 

közvetlenül permetezze a rovarra. Figyelem! A rejtett életmódú rovarok általában a búvóhelyükön 

tartózkodnak, így észrevétlenek maradhatnak. Az aeroszollal csak néhány példány kezelhető 

hatékonyan, ezért célzott permetezéssel egy esetleges nagyobb rovarártalom nem szüntethető meg! 

Rejtett életmódú rovarok ellen szerelje fel a termékhez tartozó permetezőcsövet.  

11.Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést, a permet és a köd belélegzését. Ételtől és 

takarmánytól távol tartandó. A szennyezett ruházatot az étkezési területre való belépés előtt le kell 

cserélni. Az aeroszol használata közben ne egyen és igyon. Ajánlott védőfelszerelések: zárt ruházat, 

gumikesztyű. Ne használja a terméket a szükségesnél nagyobb mennyiségben. Ha a terméket 

gyakran használt helyiségekben vagy hálószobában használja, akkor érdemes a helyiséget 

kiszellőzteti, mielőtt újra belépne. 

NE DOBJA EL AZ ÜRES FLAKONT A TERMÉSZETBEN! 

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: 51388-2/2020/JIF 


