
Engedélyezési lap 

  1. A termék neve: INZECTO szúnyogirtó csapda 

  2. Gyártja: FICG Europe SP ZOO (Lengyelország) 

  3. Forgalomba hozza: ANTIX Kft., 1044 Budapest, Váci út 40. 

  4. Engedély száma: 18710-4/2021/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 12,09% piriproxifen + 8,46% permetrin + 0,85% tetrametrin 

  7. Csomagolás: 

1 db, 2 db, 6 db, 9 db, 12 db csapda – műanyag dobozban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

  8.1. Eltarthatóság és tárolás lakossági felhasználók részére: 

Eredeti csomagolásban, fénytől védve, szobahőmérsékleten, hőforrástól távol tárolva a gyártástól 

számítva 3 évig használható fel. Nedvességtől óvni kell! (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. 

8.2. Eltarthatóság és tárolás szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére: 

Eredeti csomagolásban, fénytől védve, szobahőmérsékleten, hőforrástól távol tárolva a gyártástól 

számítva 3 évig használható fel. Nedvességtől óvni kell! (A gyártás idejét a csomagoláson fel 

kell tüntetni!) 

A készítmény a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és 

használható fel. A fel nem használt irtószer és maradékának, ártalmatlanításáról a felhasználók a 

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni. 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Kifejlett szúnyogok és lárváik (pl. dalos szúnyog, ázsiai tigrisszúnyog) irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

1. Nyissa ki a csapdát tartalmazó dobozt. Tépje le a csomagoló fóliát.  

2. Töltse fel a csapdát 1 liter vízzel a felső sapkától a csapda oldalán lévő nyílásig, ügyelve arra, 

hogy a folyadék ne folyjon túl.  

3. A mellékelt filterpapír tasakot felbontás nélkül helyezze a csapdában lévő vízbe. Akassza ki a 

csapdát egy fára, vagy helyezze a kertbe, teraszra vagy egy árnyékos helyre. (200 m2-enként 1 

csapda kihelyezése javasolt.)  

4. Rendszeresen ellenőrizze a csapdát és kiszáradás esetén töltse fel vízzel. Ne hagyja víz nélkül 

a csapdát. 

A csapda 3 hónapig biztosítja a berepülő szúnyogok és az általuk lerakott tojásokból kikelő 

szúnyoglárvák pusztulását. 3 hónap elteltével cserélje ki a csapdát egy újra, ha szükséges.  

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben 

akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként 

szüntesse meg, rendszeresen ürítse vagy takarja le az épületek körüli kisebb, pangó 

vízgyülemeket. 



 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

A csapdát úgy alkalmazza és tárolja, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen 

hozzá. és erős szél vagy eső esetén se boruljon fel. A csapdát ne helyezze felszíni vizek (például 

folyók, tavak, vizes árkok, öntözőcsatornák) közelébe ahonnan az irtószer az élővizekbe juthat. 

Ne rongálja meg a csapdát, akkor sem, ha az üres. 

Használat után tilos a csapdát kimosni vagy bármilyen más módon újrahasználni. A csapdában 

lévő vizet ne öntse élővízbe vagy csatornába, ne használja fel növények öntözésére vagy állatok 

itatására. 

12. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6., 7.,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: 18710-2/2021/JIF 


