
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: MS AZA-FLY légyirtó granulátum 

  2. Gyártja: BELGAGRI SA (Hermalle-sous-Huy, Belgium) 

  3. Forgalomba hozza: Vitamed Pharma Kft., 6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A fszt. 6. 

  4. Engedély száma: 57791-3/2020/JIF  

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

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 1% azametifosz 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárga színű, jellegzetes szagú por. Hatását a házi legyekre érintő- és gyomorméregként fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

- 1 kg töltőtömeggel porozó nyílásokkal ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. (A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben házi legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A csalétket a házi legyek által látogatott helyekre (pl. ablakpárkányra, válaszfalak tetejére, 

tartógerendákra) szórjuk ki úgy, hogy gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. A 

granulátum szemcséket célszerű papírtálcákon vékony rétegben szétterítve kihelyezni. Egy 100 

m
2
 alapterületű helyiségben egyszerre 200 g csalétket helyezzünk ki. A művelet szükség szerint 

2-3 hetente megismételhető. Ha a készítmény beporosodás miatt csalogató hatását láthatóan 

elveszti, azt irtást új készítmény kihelyezésével folytassuk. 

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. A csalétket úgy 

alkalmazzuk, hogy gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. Élelmiszerek, italok és 

takarmány közelében nem használható! Alkalmazáskor étkezni és dohányozni tilos! A bőrrel 

való érintkezés kerülendő. A készítmény használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell 

mosni! Lenyeléskor hánytatás és orvosi szén adása szükséges, majd azonnal orvoshoz kell 

fordulni! Ellenszere: Atropin. 

 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: 57791-2/2020/JIF 


