
Engedélyezési lap 

l. Az irtószer neve: Insekta rovarirtó porozószer 

2. Gyártja: Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. 5520 Szeghalom, Kossuth út 8. 

3. Forgalomba hozza: Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. 5520 Szeghalom,  

                                      Kossuth út 8. 

4. Engedély száma: 5824-3/2021/JIF 

5. Terméktípus és minősítés:  

5.1. A lakossági forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységei: 

5.1.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.1.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

5.2. A szakképzett felhasználók részére forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységei: 

5.2.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer    

6. Hatóanyaga: 0,5 % permetrin + 0,15 % Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat 

(szuperkritikus széndioxiddal kivonva) + 0,3 % piperonil-butoxid 

7. Csomagolás: 

100, 125 és 150 grammos töltőtömeg: porozó nyílásokkal ellátott, rápattintható tetővel ellátott 

polietilén műanyag dobozban, lakossági felhasználók részére kerül forgalomba. 

1 kg töltőtömeg: műanyag vödörben, lakossági felhasználók részére kerül forgalomba. 

2,5 és 5 kg-os töltőtömeg: polietilénnel bélelt nátronzacskóban, szakképzett felhasználók 

részére kerül forgalomba.   

8. Eltarthatóság és tárolás: 

8.1. A lakossági forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységein:  

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 

évig használható fel. 

(A gyártási időt a csomagolásokon 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. A szakképzett felhasználók részére forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységein: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 

évig használható fel. 

(A gyártási időt a csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb 

hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 

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

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, hangya, bolha stb.) irtására 

használható fel. 
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10. Használati utasítás: 

10.1. A lakossági forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységein:  

A porozószert vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire (pl. padló- és falrések, 

ajtórepedések stb.) és vonulási útjainak környékére (pl. szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, 

fürdőkád és WC környékére) kell kiszórni. Szükség esetén a porozást 2-3 hetenként meg kell 

ismételni. 

1 m
2 

felületre 5-10 gramm porozószer szükséges. 

10.2. A szakképzett felhasználók részére forgalomba kerülő készítmény kiszerelési 

egységein: 

A porozószert, arra alkalmas eszköz segítségével (pl. kézi porozógép, porfúvó pumpa) vékony 

rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire (pl. padló- és falrések, ajtórepedések stb.) és 

vonulási útjainak környékére (pl. szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád és WC 

környékére) kell kijuttatni. Szükség esetén a porozást 2-3 hetenként meg kell ismételni. 

1 m
2
 felületre 5-10 gramm porozószer szükséges. 

11.Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

11.1. A lakossági forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységein: 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk! Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá 

nem férhető helyen tárolandó. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Kerülni 

kell a termék bőrrel történő közvetlen érintkezését és a szembe jutást. A készítmény 

használatakor ajánlott háztartási gumikesztyűt viselni. A készítmény használata után bő, 

szappanos vízzel kezet kell mosni! Letakaratlan élelmiszer, ivó- és evőedények közelében nem 

szabad felhasználni. A készítményt úgy alkalmazzuk, hogy a kiszórt porhoz illetéktelenek és 

háziállatok ne férhessenek hozzá. Szabadban nem alkalmazható! Állatok közvetlen kezelésére 

nem használható! 

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák 

különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket 

tilos kezelni! 

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni! Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át 

történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos! 

A kiszóródott termék víztestekbe, csatornába való jutását meg kell akadályozni! 

11.2. A szakképzett felhasználók részére forgalomba kerülő készítmény kiszerelési 

egységein: 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk! Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá 

nem férhető helyen tárolandó. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Kerülni 

kell a termék bőrrel történő közvetlen érintkezését és a szembe jutást. A készítmény 

használatakor viseljünk gumikesztyűt. A készítmény használata után bő, szappanos vízzel kezet 

kell mosni! Letakaratlan élelmiszer, ivó- és evőedények közelében nem szabad fel- használni. 

A készítményt úgy alkalmazzuk, hogy a kiszórt porhoz illetéktelenek és háziállatok ne 

férhessenek hozzá. Szabadban nem alkalmazható! Állatok közvetlen kezelésére nem 

használható! 

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák 

különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket 

tilos kezelni! 
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Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni! Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át 

történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos! 

A kiszóródott termék víztestekbe, csatornába való jutását meg kell akadályozni! 

12. Címkefelirat: 

12.1. A lakossági forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységein: 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.1.,6.,8.1.,9.,10.1. és 11.1. 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. 

12.2. A szakképzett felhasználók részére forgalomba kerülő készítmény kiszerelési 

egységein: 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.2.,6.,8.2.,9.,10.2. és 11.2. 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: 5824-1/2021/JIF 


