
Engedélyezési lap 

 

1. Az irtószer neve: INSECTION P rovarirtó permet 

2. Gyártja: S.C. Promedivet S.R.L., Sovata, Str. Lungă nr. 46/G Jud. Mureş Románia 

3. Forgalomba hozza: Vegyimester Kft., 3351 Verpelét, Hrsz.: 0377/26, Magyarország 

4. Engedély száma: 10225-5/2020/JIF  

5. Terméktípus és minősítés: 
5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga:  
0,4 % cipermetrin + 0,2 % permetrin + 0,5 % piperonil-butoxid + 0,01 % pralletrin 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

- Sárgás színű, szúrós szagú, homogén folyadék.  

- Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

8. Csomagolás: 

- 150 ml és 500 ml töltési térfogatú, szórófejjel ellátott műanyag flakonokban kerül forgalmazásba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

- A készítmény az eredeti, zárt csomagolásában, szobahőmérsékleten (15 – 25 C
O
), élelmiszertől és 

takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető, fénytől védett, jól szellőző, 

hűvös, száraz, tiszta helyen tárolandó.  

- A gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártási idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

- Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány), élelmiszerlátogató legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

- Tartsa be a termék címkéjén szereplő óvintézkedéseket és utasításokat. 

- Használat előtt alaposan rázza fel. 

- Egyenletesen permetezze a kezelni kívánt felületre. 

- A permettel célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezze.  

- Csótányok irtásakor különösen a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét 

kezelje.  

- Legyek irtásakor a permetlevet a legyek által látogatott felületekre pl. oldalfalakra, mennyezetre, 

gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre kell kijuttatni. 

- 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, fa, 

farost, tapéta stb.) permetezését!   

- Hatástartóssága tömör felületen (üvegen) 4 hét. A kezelést falak permetezése esetén javasolt 

megismételni.  

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

- Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható!  

- Akadályozza meg a gyermekek és házi állatok kezelt felületekhez való hozzáférését.  

- Az irtási munka megkezdése előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa 

el, illetve takarja le és az akvárium levegőztető berendezését kapcsolja ki.  

- Ügyeljen arra, hogy a szer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön!  

- Ne permetezze elektromos berendezésre, illetve gépek mozgó részeire!  

- Kerülni kell az érzékeny tárgyak vagy felületek permetezését (fényes, szintetikus anyagok, 

szőnyegek). Kényes felületeken történő használat előtt ajánlott a felület egy kevésbé látható részén 

próbakezelést végezni.  

- Forgalmas helyeken, középületekben csak a nehezen hozzáférhető felületeket kezelje.  

- Az irtási munka közben a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak. 

- Kerülje a frissen permetezett és még nedves felületekkel való érintkezést.   

- A termék alkalmazása közben, annak felszáradásáig és kiszellőztetéséig nyílt láng használata tilos. 



- A kezelt helyiségek a permetlé megszáradása után, alapos szellőztetést követően vehetők 

használatba. 

- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni, dohányozni.  

- Kerülni kell a termék szembe jutását, lenyelését, belélegzését, bőrre, ruházatra kerülését.   

- A termék alkalmazása közben védőfelszerelés (védőkesztyű, védőszemüveg, légzésvédő eszköz, 

hosszúujjú védőruha) használata ajánlott.  

- A munka befejeztével távolítsa el és mossa ki a szerrel szennyezett ruházatot, védőfelszerelést, kezét 

és arcát szappanos vízzel mossa meg.  

- Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

- Kerülni kell a termék vagy csomagolóanyagának élővízbe, felszíni- és felszín alatti vizekbe, 

csatornába, vezetékes vízhálózatba, talajba történő kijutását.  

- Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni 

és veszélyes hulladék átvevő helyen – pl. hulladékudvar – kell leadni. A kiürült csomagolóanyag 

háztartási hulladék közé helyezhető. 

13. Címkefelirat: 

A címke tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.1. 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: 10225-2/2020/JIF 

 


