
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Mythic 10 SC rovarirtó koncentrátum 

  2. Gyártja: BASF Agro B.V. Arnhem (Zürich, Svájc) 

  3. Forgalomba hozza: BASF Hungária Kft., 1133 Budapest, Váci út 96-98. 

  4. Engedély száma: 4969-3/2018/KJFFO 

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

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 10% klórfenapir 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Hatását az ízeltlábúakra gyomor- és érintőméregként fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

500 ml vagy 1 l töltőtömeggel műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 3 évig 

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Repülő rovarok (legyek, szúnyogok) és rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska, bolha, 

hangya) 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: 

80 ml (nagymértékű rovarártalom esetén vagy nedvszívó felületen 160 ml, hangyák irtásakor  

40 ml) koncentrátumot oldjuk fel 5 liter vízben. A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és 

tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezzük! 

Repülő rovarok irtásakor: 

80 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. 

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

Acute Tox 4 H302, H332 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 

Címkézés:  

 
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  

H302 Lenyelve ártalmas. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

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



EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 

tartani a használati utasítás előírásait. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 

P261 Kerülje a permet belélegzését. 

P264 A használatot követően a szennyezett testrészeket alaposan meg kell mosni. 

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

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

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

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

P330 A szájat ki kell öblíteni. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyeshulladék-lerakóba szállítás szükséges  

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. 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. 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! 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-1412-1/2018. 


