
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Nattaro Safe ágyi poloska-irtó szalag 

  2. Gyártja: Nattaro Labs AB (Lund, Svédország) 

  3. Forgalomba hozza: Ekoprevent Kft., 1222 Budapest, Komló utca 10. 

  4. Engedély száma: JKF/2275-4/2017.  

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 100 % szilícium-dioxid (kovaföld, diatómaföld), 0,2-0,4 g szilícium dioxid / m 

  7. Csomagolás: 30 méter hosszú papírszalag, felszínén szilícium-dioxid bevonattal, hátoldalán 

öntapadó ragasztóval ellátva. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolva 12 hónapig használható fel. 

(A gyártási időt a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Az ágy, fekhely környékén előforduló ágyi poloskák irtására kiegészítő módszerként 

alkalmazható. 

10. Használati utasítás: 

A szalag hatását a rajta keresztül mászó ágyi poloskákra fejti ki. Az állatok pusztulását a szalagról 

a testükre és lábaikra tapadó por okozza. 

A szalag felhelyezése előtt győződjünk meg róla, hogy az ágyban, az ágykeret illesztéseinél illetve 

matracon, ágyneműben, huzaton nem található ágyi poloska. Amennyiben a fekhelyen ágyi 

poloskák előfordulását tapasztaljuk, a szükséges intézkedéseket tegyük meg (megfelelő irtószerek 

használata, ágynemű tisztítása stb.). 

Nattaro Safe ágyi poloska-irtó szalag elhelyezése: 

A szalagot úgy kell felhelyezni, hogy az ágyra az alvó embert támadó ágyi poloskák csak a 

szalagon keresztülmászva, azzal minél nagyobb felületen érintkezve tudjanak feljutni. Érdemes 

olyan helyet választanunk, ahol a szalag nem akadályozza majd az emberek mozgását, illetve a 

takarítást. Ennek érdekében ajánlott a szalagot az például az ágykeret, fejtámla alján illetve ágyak 

lábán körben felragasztani. A használat közben törekedjünk arra, hogy a szalagon lévő por ne 

szóródjon szét. 

1. A tekercsből ollóval vágjuk le a kívánt hosszúságú darabot. A szalag hátoldalán lévő védőfóliát 

hajtsuk vissza.  

2. A ragasztós felülettel rögzítsük a szalagot az ábrának megfelelően a kiválasztott felületre. 

3. A szalagot teljes hosszában nyissuk szét egy arra alkalmas eszköz segítségével, hogy egy 

háromszöget kapjunk az ábrának megfelelő módon. Ezzel biztosítjuk, hogy az ágyi poloskák a 

szalagon található porral érintkezzenek. 

A szalag hatását 12 hónapon keresztül fejti ki. 

Nattaro Safe ágyi poloska-irtó szalag eltávolítása: 

1. Zárjuk be a szalagot teljes hosszában, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a szalagon lévő 

por kiszóródását. 

2. Óvatosan távolítsuk el a szalagot a felületről, majd hajtogassuk össze. Lezárt műanyag zacskóba 

helyezve a szalag a háztartási hulladék közé helyezhető. 

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

nem minősül veszélyes anyagnak 

Címkézés:  

EU- veszélyjel nem szükséges 



Figyelmeztető mondatok:  

nem szükséges 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

nem szükséges 

12. Figyelmeztetés: 

Gyermekek elől elzárva tartandó. 

Használat közben kerüljük a por belégzését. 

Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítést kell végezni vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék távolítsuk el, ha könnyen megoldható. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3-3/2017. 


