
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: PROTECT
®
 COMBI hangyairtó csalétek 

  2. Gyártja: Bábolna Bio Kft. (Budapest, Magyarország) 

  3. Forgalomba hozza: Bábolna Bio Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

  4. Engedély száma: 42630-8/2020/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,1 % acetamiprid + 0,25 % S-metoprén + 0,05% Chrysanthemum cinerariaefolium          

       kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) 

  7. Csomagolás: 

Az egyenként 2 gramm töltőtömegű műanyag csalétekállomásból 3 db-ot tartalmazó kiszerelések 

címkefelirattal ellátott papírdobozban kerülnek forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a dobozon 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 és az erkélyen, teraszon előforduló kerti hangyák elpusztítására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

A csalétket tartalmazó műanyag állomás felső záró részét a jelölés mentén vágja le. Az állomás hátoldalán 

lévő ragasztókorongról húzza le a védőfóliát, majd ennek segítségével vízszintes vagy függőleges 

helyzetben rögzítse a csalétek állomást egy alkalmas, száraz felületen a hangyák vonulási útvonalán, illetve 

a fészkük közelébe, a falak mentén. Porózus, málló vakolatra ne ragassza fel! A csalétek állomást úgy 

ragassza fel, hogy a nyílása felülre vagy oldalra kerüljön, ügyelve arra, hogy a csalétek ne szóródjon ki! A 

vonzó hatású csalétekből a hangyák fogyasztanak, azt a fészekbe hordják és az ott tartózkodókat ezzel 

táplálják, így a hangyaboly kihal. 

A tartós hatás érdekében célszerű a csalétek állomást hosszabb ideig egy helyen használni. A hatékonyság 

fokozása céljából törekedjen arra, hogy elzárjon a hangyák elől a csalétken kívül minden más, általuk 

kedvelt táplálékforrást. A termék alkalmazásakor egyéb, felületkezelő rovarirtó szert ne használjunk, mivel 

megakadályozhatja a hangyákat a csalétek felkeresésben. 

A csalétket a nedvességtől óvni kell! A hangyák számának csökkenése – a csalétekhordás és a fertőzöttség 

mértékétől függően 2-3 nap múlva várható. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

Élelmiszertől, gyógyszerektől és takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem 

férhető helyen, elkülönítve tárolandó! A csalétket úgy alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy 

háziállat ne férhessen hozzá. A készítmény használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Gyermekek az irtószert nem kezelhetik. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a 

csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.  

A csomagolóanyag és a szer maradéka a háztartási szemétbe dobható. 

12. Címkefelirat: 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10. 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. 

13. Biocid szakvélemény száma: 42630-6/2020/JIF 


