
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Insecticide 2000 rovarirtó permet 

  2. Gyártja: Hofer & Co. GmbH (Wien, Ausztria) 

  3. Forgalomba hozza: Veterinarius 2000 Kft., 9700 Szombathely, Esterházy A. u. 12. 

  4. Engedély száma: JKF/17347-4/2016. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,9 gramm permetrin/liter (0,09%) + 0,5 gramm piretrin/liter (0,05%) +  

0,5 gramm esbiotrin/liter (0,05%) + 0,6 gramm piperonil-butoxid/liter (0,06%)  

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Tejfehér színű emulzió, mely hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

– 250, 500 és 1000 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban, 

– 250, 500 és 1000 ml töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag flakonban 

(utántöltésre);  

– 5, 10 és 20 liter töltési térfogattal műanyag kannában 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett, 0 °C hőmérséklet feletti helyen 

tárolva, a gyártástól számítva 5 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, hangyák, ágyi poloska, ezüstös pikkelyke, 

bolha stb.) és ruhamoly irtására használható fel. 

  11. Használati utasítás: 

11.1. A 250, 500 és 1000 ml-es szórófejjel ellátott műanyag flakonon: 

A terméket használat előtt alaposan fel kell rázni. A szórófejet forgatással nyissuk ki és a 

pisztollyal a finom ködpermetet a rovarok búvó-és tartózkodási helyeire célzottan juttassuk ki 

úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen. A flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm 

távolságra tartsuk. Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC 

környékét, ágyi poloska irtásakor a padló- és falréseket, ajtórepedéseket, ágyneműtartót és a 

képek hátoldalát kezeljük, egyéb rovarok megjelenésekor azok előfordulási helyeit permetezzük. 

Ruhamoly irtásakor a szekrény és a fiók belső felületére juttassuk a permetlevet.  

A permet a felületeken nyomot nem hagy. A permettel érintkezve a rovarok 2-3 héten keresztül 

folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a 

kezelést ismételjük meg. 

11.2. A 250, 500 és 1000 ml-es csavaros kupakkal ellátott műanyag (utántöltő) flakonon:  

A kiürült Insecticide 2000 rovarirtó permet flakonjáról csavarjuk le a szórófejet, és azt tegyük át 

a palackra. Használat előtt alaposan fel kell rázni. 

A szórófejet forgatással nyissuk ki és a pisztollyal a finom ködpermetet a rovarok búvó- és 

tartózkodási helyeire célzottan juttassuk ki úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen. 

A flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk.  
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Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét, ágyi 

poloska irtásakor a padló- és falréseket, ajtórepedéseket, ágyneműtartót és a képek hátoldalát 

kezeljük, egyéb rovarok megjelenésekor azok előfordulási helyeit permetezzük.  

Ruhamoly irtásakor a szekrény és a fiók belső felületére juttassuk a permetlevet.  

A permet a felületeken nyomot nem hagy. A permettel érintkezve a rovarok 2-3 héten keresztül 

folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a 

kezelést ismételjük meg. 

11.3. A 5, 10 és 20 literes műanyag kannán:  

A terméket használat előtt alaposan fel kell rázni. A permetlevet töltsük be olyan 

permetezőgépbe, amely 150 mikrométer szemcsenagyságnál kisebb szemcseméretet ad. A finom 

ködpermetet a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire célzottan juttassuk ki úgy, hogy a felület 

egyenletesen kissé nedves legyen. A flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk.  

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét, ágyi 

poloska irtásakor a padló- és falréseket, ajtórepedéseket, ágyneműtartót és a képek hátoldalát 

kezeljük, egyéb rovarok megjelenésekor azok előfordulási helyeit permetezzük.  

Ruhamoly irtásakor a szekrény és a fiók belső felületére juttassuk a permetlevet.  

A permet a felületeken nyomot nem hagy. A permettel érintkezve a rovarok 2-3 héten keresztül 

folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a 

kezelést ismételjük meg. 

12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint: 

Nem osztályozandó, nem jelölés köteles 

Címkézés: 

Piktogram: nem szükséges  

Figyelmeztető mondatok: nem szükséges 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: nem szükséges 

13. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazható! 

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem 

férnek hozzá. 

Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve 

takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. 

Permetezés közben a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak. 

A készítmény használata során viseljünk megfelelő védőruhát és védőkesztyűt. Kerüljük el a 

védőruhák elszennyeződését, azokat rendszeresen mossuk ki! 

A keletkező permetet közvetlenül ne lélegezzük be, ha ez nem kerülhető el, akkor légzésvédő 

eszköz és védőszemüveg használata szükséges. Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat 

ki. 

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Nem használható 

közvetlenül a ruhára vagy az ágyneműre. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, 

élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! 

A kezelt helyiségek a kipermetezett készítmény felszáradását és alapos szellőztetést követően 

vehetők használatba. 

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

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! 

Ha a készítmény szembe kerül, akkor azonnal végezzünk szemöblítést. 

Eredeti csomagolásban, élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá 

nem férhető, száraz, hűvös helyen tárolandó. 

A készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú 

mellékletének vonatkozó előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 
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14. Címkefelirat: 

tartalmazza 

a 250, 500 és 1000 ml-es szórófejjel ellátott műanyag flakonon:  

az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1., 12. és 13. pontokat.  

a 250, 500 és 1000 ml-es csavaros kupakkal ellátott műanyag (utántöltő) flakonon:  

az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2., 12 és 13. pontokat.  

az 5, 10 és 20 literes műanyag kannán:  

az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.3., 12. és 13. pontokat.  

15. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/4626-2/2016. 


