
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: PROTECT
®

 PLUS szúnyogirtó lap  

2. Gyártja: CTR Lda. (Samora Correia, Portugália) 

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

4. Engedély száma: 13263-4/2021/JIF 

5. Terméktípus és minősítés:  

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 9 mg pralletrin / lap + 18 mg piperonil-butoxid / lap  

7. Csomagolás: 

A termék kétféle módon kerül forgalomba: 

- 1db elektromos párologtató készülék és 10 db egyedileg fóliába csomagolt lap, 

címkefelirattal ellátott kartondobozban. 

- utántöltésre: 30 db, egyedileg fóliába csomagolt lap, címkefelirattal ellátott 

kartondobozban. 

8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett 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, elektromos párologtató készülékbe helyezve, szúnyogok irtására használható. 

10. Használati utasítás: 

10.1. A szúnyogirtó lapokat és az elektromos párologtató készüléket együtt tartalmazó 

kiszerelés dobozán: 

1. 1 db PROTECT PLUS szúnyogirtó lapot vegyen ki a fóliacsomagolásból. 

2. Csúsztassa a lapot a párologtató készülék tetején található műanyag rács alá. 

3. Dugja be a készüléket szabványos (230 V) hálózati csatlakozóba. 

4. Kapcsolja be a készüléket a rajta található piros gomb megnyomásával. 

A lap - néhány percig tartó felmelegedést követően - a hatóanyagot a levegőbe párologtatja. 

Egy lap 8-10 órán keresztül folyamatosan biztosítja a szúnyogok elpusztítását, egy kb. 30 m
3
-

es helyiségben. Ha már nem kívánja használni a terméket, a készüléket kapcsolja ki és húzza 

ki a hálózati csatlakozóból. A lap színének elhalványulása a lap elhasználódását jelzi. Ebben 

az esetben helyezzen új lapot a készülékbe. A lap cseréjét mindig kikapcsolt és hálózati 

csatlakozóból kihúzott készülékben végezze. A készülék nedves helyen nem használható! A 

lap külön, utántöltésre szolgáló kiszerelésben is megvásárolható. 

A kívánt hatékonyság csak zárt ajtók és ablakok mellett garantálható. 

10.2. Az utántöltésre szolgáló, csak a szúnyogirtó lapokat tartalmazó kiszerelés dobozán: 

A PROTECT PLUS szúnyogirtó lap bármilyen, szúnyogirtó lap fogadására alkalmas 

elektromos készülékben használható. 

1. 1 db PROTECT PLUS szúnyogirtó lapot vegyen ki a fóliacsomagolásból. 

2. Csúsztassa a lapot a párologtató készülék tetején található műanyag rács alá. 

3. Dugja be a készüléket szabványos (230 V) hálózati csatlakozóba. 

4. Kapcsolja be a készüléket a rajta található piros gomb megnyomásával. 

 



A lap - néhány percig tartó felmelegedést követően - a hatóanyagot a levegőbe párologtatja. 

Egy lap 8-10 órán keresztül folyamatosan biztosítja a szúnyogok elpusztítását, egy kb. 30 m
3
-

es helyiségben. Ha már nem kívánja használni a terméket, a készüléket kapcsolja ki és húzza 

ki a hálózati csatlakozóból. A lap színének elhalványulása a lap elhasználódását jelzi. Ebben 

az esetben helyezzen új lapot a készülékbe. A lap cseréjét mindig kikapcsolt és hálózati 

csatlakozóból kihúzott készülékben végezze. A készülék nedves helyen nem használható! 

A kívánt hatékonyság csak zárt ajtók és ablakok mellett garantálható. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően alkalmazza! A készülék üzembe 

helyezését követően bő, szappanos vízzel mosson kezet. A készüléket működés közben 

letakarni tilos! A működő készüléket nedves kézzel vagy fém tárggyal ne érintse meg! 

Használatkor az akváriumot, terráriumot, állatketrecet a helyiségből távolítsa el, vagy takarja 

le, és az akvárium levegőztető berendezését kapcsolja ki. Gyermekek a készüléket nem 

kezelhetik. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szembe, szájba, illetve bőrre.  

A bőrrel történő érintkezés esetén mossa le a bőrt bő szappanos vízzel. Ha szembe kerül, 

tartsa nyitva a szemét és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki! Ha szemben 

kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését! Panasz 

jelentkezésekor forduljon orvoshoz. Gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető 

helyen, élelmiszertől és italtól elkülönítve tárolandó.   

12. Címkefelirat:  

A szúnyogirtó lapokat és az elektromos párologtató készüléket együtt tartalmazó 

kiszerelés dobozán: 

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. 

Az utántöltésre szolgáló, csak a szúnyogirtó lapokat tartalmazó kiszerelés dobozán: 

Tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.2. 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: 13263-2/2021/JIF 


