
Engedélyezési lap 

l. A készítmény neve: Piret-Mix háztartási rovarirtó permet  

2. Gyártja: Crhysatox Irtószergyártó és Forgalmazó Kft. 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4. 

3. Forgalomba hozza: Crhysatox Irtószergyártó és Forgalmazó Kft. 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4. 

4. Engedély száma: 7023-3/2021/JIF 

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

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer  

6. Hatóanyaga: 0,3 % permetrin + 0,08 % Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat 

                           (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) + 0,3% piperonil-butoxid 

7. Csomagolás: 

– 200, 500 ml-es töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban, 

– utántöltésre 500 ml-es töltési térfogattal műanyag flakonban kerül forgalomba. 

8. Eltarthatóság és tárolás: 

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

használható fel.  

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes 

hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi 

önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására 

nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető. 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, hangya, ezüstös pikkelyke, 

bolha stb.) és ruhamoly irtására alkalmas.  

10. Használati utasítás: 

10.1. 200 és 500 ml-es szórófejjel ellátott műanyag flakonon: 

HIGÍTÁS NÉLKÜL ALKALMAZZUK! 

A szórófejet nyissuk ki és a pisztollyal – azt a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartva – a 

finom ködpermetet célzottan juttassuk ki a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire úgy, hogy a 

felület egyenletesen kissé nedves legyen (5-10 ml/m
2
).  

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét 

kezeljük, hangyák megjelenésekor azok előfordulási helyeit permetezzük. 

A permettel érintkezve a rovarok kb. 2 héten keresztül folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben 

továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg. 

Szabadban végzett tevékenység esetén a ruházat (pl. ing, nadrág, zokni szár) kezelésével 

védekezhetünk a kullancsok ártalma ellen. 6 év alatti gyerekeknél kizárólag a nadrág és a zokni 

szár kezelhető az irtószerrel. 2 év alatti gyerekek ruházatát az irtószerrel ne kezeljük. A levetett 

ruhákat kb. 30 cm távolságból permetezzük be néhány pumpálásnyi készítménnyel. A 10 ml/m
2
 

irtószer mennyiséget ne lépjük túl. Száradásuk után a ruhák ismét viselhetőek. A kezelt 

ruhaneműt csak a kullancsveszélynek kitett helyen viseljük, a szabadból bejőve vegyünk tiszta 

ruhát. Ha hazaértünk mossuk ki a ruházatot. 
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10.2. 500 ml-es utántöltő műanyag flakonon: 

HIGÍTÁS NÉLKÜL ALKALMAZZUK! 

A flakonra csavarjuk rá az üresről levett szórófejet.  

A szórófejet nyissuk ki és a pisztollyal – azt a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartva –  

a finom ködpermetet célzottan juttassuk ki a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire úgy, hogy a 

felület egyenletesen kissé nedves legyen (5-10 ml/m
2
).  

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét 

kezeljük, hangyák megjelenésekor azok előfordulási helyeit permetezzük.  

A permettel érintkezve a rovarok kb. 2 héten keresztül folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben 

továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg. 

Szabadban végzett tevékenység esetén a ruházat (pl. ing, nadrág, zokni szár) kezelésével 

védekezhetünk a kullancsok ártalma ellen. 6 év alatti gyerekeknél kizárólag a nadrág és a zokni 

szár kezelhető az irtószerrel. 2 év alatti gyerekek ruházatát az irtószerrel ne kezeljük. A levetett 

ruhákat kb. 30 cm távolságból permetezzük be néhány pumpálásnyi készítménnyel. A 10 ml/m
2
 

irtószer mennyiséget ne lépjük túl. Száradásuk után a ruhák ismét viselhetőek. A kezelt 

ruhaneműt csak a kullancsveszélynek kitett helyen viseljük, a szabadból bejőve vegyünk tiszta 

ruhát. Ha hazaértünk mossuk ki a ruházatot. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Csak használati utasítás szerint alkalmazzuk! 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Ügyeljünk arra, 

hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön. Permetezés előtt a 

helyiségben lévő élelmiszereket el kell távolítani vagy gondosan el kell zárni azokat. 

Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Kerülni kell a termék bőrrel történő 

közvetlen érintkezését és a szembe jutást. A készítmény használatakor ajánlott háztartási 

gumikesztyűt viselni. Permetezés után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. Esetleges 

mérgeződés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni! Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! 

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák 

különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket 

tilos kezelni! 

12. Címkefelirat: 

12.1. a 200 és az 500 ml-es szórófejjel ellátott műanyag flakonon: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.1. és 11. 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. 

12.2. az 500 ml-es utántöltő műanyag flakonon: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.2. és11. 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. 

13. Biocid szakvélemény száma: 7023-1/2021/JIF 


