
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Mastercid Micro mikrokapszulázott rovar-és atkairtó koncentrátum 

  2. Gyártja: ORMA Srl (Trofarello, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1. 

  4. Engedély száma: 4965-3/2018/KJFFO 

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

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 8% cipermetrin + 2% tetrametrin + 6% piperonil-butoxid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

1 literes és 5 literes töltési térfogattal, csavaros kupakkal 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: 

Repülő rovarok és rejtett életmódú rovarok irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

Felhasználás előtt olvassa el a termék címkéjét! A munkaoldat elkészítése előtt a készítményt 

alaposan rázzuk fel! 

Rejtett életmódú rovarok irtásakor: 

50 ml (nagymértékű rovarártalom esetén vagy nedvszívó felületen 150 ml) koncentrátumot oldjuk 

fel 5 liter vízben. A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve 

vonulási útjait permetezzük! 

Repülő rovarok irtásakor: 

50 ml koncentrátumot oldjuk fel 5 liter vízben. A permetlevet a rovarok által látogatott felületekre 

(pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre) juttassuk ki! 

Az elkészített munkaoldatot még aznap fel kell használni, és permetezés előtt minden esetben 

össze kell rázni, vagy fel kell keverni. 

5 liter permetlé átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

Hatástartóssága zárt térben tömör felületeken minimum 8 hét. 

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

Skin Sens. 1 H317 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 

Címkézés:  

 
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 



P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan 

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyeshulladék-gyűjtőhelyre kell vinni.  

13. Figyelmeztetés: 

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! Csak olyan 

helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá. 

Nem használható közvetlenül ruhák vagy ágynemű kezelésére. Ügyeljünk arra, hogy a permet 

élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne 

kerüljön!. Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, 

illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. A készítmény használata 

közben viseljünk védőkesztyűt. A keletkező permetet és gőzét közvetlenül ne lélegezzük be. Arra 

érzékeny embereknél bőr vagy légzőszervi irritációt okozhat. A termék használata közben ne 

együnk, igyunk vagy dohányozzunk. A munka befejeztével kezünket és arcunkat szappanos 

vízzel mossuk meg. Permetezés közben a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem 

tartózkodhatnak. A helyiség legkorábban a készítmény felszáradása után és alapos, legalább 1 

órán át tartó szellőztetést követően vehető használatba. A helyiség birtokba vétele előtt szedjük 

össze az elhullott rovarokat. Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz 

kell fordulni. Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Eredeti 

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

férhető, száraz, hűvös helyen, gyújtóforrásoktól távol tárolandó. Ne öntse a csatornába! Méhekre 

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

és használható fel. 

14. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11., 12. és 13. pontokat. 

15. OKI szakvélemény száma: KJMI-1437-1/2018. 


