
 
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: HAPPY PET tartós hatású bolhairtó 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: 50963-5/2019/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés:  

 5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

 5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,1% S-metoprén + 0,2% permetrin + 0,05% Chrysanthemum  cinerariaefolium 

kivonat (korábbi megnevezése: természetes piretrin) 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható gáz- és folyadékelegy.  

  8. Csomagolás: 

150 és 300 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 35 °C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

zárt térben, erősebb bolhaártalom esetén, különböző felületek kezelésére alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A lakóhelyiségek, az ólak és kutyaházak padozatát és falfelületeit kb. 1 méter magasságig 

permetezze be, különös tekintettel a padló- és falrésekre, repedésekre. Kiemelten kell kezelni a 

háziállatok tartózkodási helyeit, a szőnyegeket, szőnyegpadlót, illetve bútorokat és a kárpitot. 

Porlasztáskor az aeroszol függőleges helyzetben, a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságban kell 

tartani.  

A készítmény kb. 6 hónapos hatástartósságot biztosít. Amennyiben a felületet lemosta, a kezelést 

ismételje meg. A behurcolásból származó újrafertőződés megelőzése érdekében évi 2-4 ismételt 

kezelés javasolt. 

Ne használja a szert a háziállat közvetlen kezelésére! A tökéletes bolhamentesség elérése 

érdekében speciális állatkezelő (bolhairtó permet) egyidejű alkalmazása ajánlott.  

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön. Az élelmiszereket le kell 

takarni. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel 

mossuk le. Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! 

Szőnyegek, kárpit kezelése előtt kis felületen előzetesen próbálja ki, hogy a készítmény nem hagy-

e nyomot. 

Figyelem! Propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes! Működtetés közben 

dohányzás és nyílt láng használata tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik, felnyitni, ütögetni, 

felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék 

utántöltése tilos! 

13. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12.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. 

14. Biocid szakvélemény száma: 50963-2/2019/JIF 


