
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Orion molyirtó golyó frissen mosott ruha illattal 

  2. Gyártja: AC Marca S.A. (L’Hospitalet de Llobregat, Spanyolország) 

  3. Forgalomba hozza: AC Marca Hungary Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

  4. Engedély száma: 12628-4/2017/KJFFO 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,909% empentrin (12,5 mg empentrin/golyó) 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

1,25 g tömegű, fehér színű, irtószerrel impregnált cellulóz golyó, amely molyirtó hatását 

párolgás útján fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

20 db, egyenként celofántasakba csomagolt molyirtó golyó címkefelirattal ellátott műanyag 

zacskóba kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, 40 °C alatti hőmérsékleten tárolva, a gyártástól számítva 3 

évig használható fel.  

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Textíliák tárolására szolgáló helyeken (pl. szekrényben, fiókban stb.) elhelyezve ruhamolyok 

irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A molyirtó golyókat – az egyedi védőcsomagolás eltávolítása nélkül! – helyezzük szükség 

szerint a ruhásszekrény polcaira és a fiókokba a ruhák közé vagy a ruhák zsebeibe. 

Adagolás: 

– zsebek: 1 db molyirtó golyó, 

– kis fiókok: 2-3 db molyirtó golyó, 

– nagy fiókok, zsákok, dobozok: 4-6 db molyirtó golyó, 

– szekrényekben polconként 2 db molyirtó golyó. 

A molyirtó golyók a textília védelmét kb. 4 hónapon keresztül biztosítják. 

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. 

EUH 208 4-tert-butil-ciklohexil-acetátot, hexil cinnamalt, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- oktahidro -2,3,8,8-

tetrametil-2-naftil) etán-1-ont, 2-(4-terc-butil-benzil) propionaldehidet (Lilial), citronellolt, 2,4-



ciklohex-3-én-1-karbaldehidet, p-menta-1,8-diént, 2-metil-undekanalt, cineolt és kumarint 

tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

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

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon toxikológiai központhoz 

vagy orvoshoz. 

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel 

P501 Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell 

vinni. 

13. Figyelmeztetés: 

Használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Úgy helyezzük ki, hogy gyermekek és házi állatok ne férhessenek hozzá. A keletkező gőzt nem 

szabad belélegezni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. 

Esetleges mérgeződés vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni! 

14. Címkefelirat: 

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

15. szakvélemény száma: 11551-2/2017/KJFFO 


