
Engedélyezési lap 

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

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

  3. Forgalomba hozza:  ARMOSA TECH SA (Engis, Belgium)  

  4. Engedély száma: 57793-4/2020/JIF 

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

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 10% azametifosz  

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű por. Hatását a házi legyekre érintő- és gyomorméregként fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

- 2 kg töltőtömeggel műanyag vödörben 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: 

Vízben feloldva, kétféle módon, kenhető pépként, illetve permetezéssel kijuttatva alkalmazható. 

Kenhető pépként: Kizárólag erre szolgáló edényzetben 250 gramm légyirtó szert 250 ml 

langyos vízzel jól keverjünk el, míg a keverék pépes, festőecsettel kenhető állagú nem lesz. 

Lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjünk a legyek kedvelt tartózkodási 

helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra), olyan 

magasságban, hogy a haszonállatok ne érhessék el. Az irtószert úgy is alkalmazhatjuk, hogy a 

mennyezetre 50x30 cm nagyságú kartonlapot, vagy furnérlemezt függesztünk fel, amelynek 

mindkét oldalára előzetesen a mérgezett pépet felkentük. A pépet az elkészítés után fel kell 

használni Az 500 gramm csalétekből készített pép 5-10 m
2 

felület bevonására, illetve 200-400 

m
2
 alapterületű helyiség kezelésére elegendő. Ha a felkent csalétek szennyeződik, porosodik, az 

irtószer kihelyezést meg kell ismételni. Permetezéssel: 250 gramm légyirtó szert oldjunk fel 2 

liter langyos vízben. A permetlevet a legyek által látogatott felületekre (pl. oldalfalakra, 

mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre) kell kijuttatni. A munkaoldatot 

felhasználás előtt alaposan rázzuk fel! 5 liter permetlé átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére 

elegendő.  

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

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

használható fel. 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. 


