
Engedélyezési lap 

 

  1. Az irtószer neve: PROTECT
®
 címerespoloska-irtó aeroszol 

  2. Gyártja: Bábolna Bio Kft.,1107 Budapest, Szállás. u. 6.   

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

  4. Engedély száma: 25214-10/2019/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés:  

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

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

  6. Hatóanyaga: 0,1 % d-tetrametrin + 0,3 % cifenotrin 

  7. Csomagolás: 

400 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel és kupakkal ellátott 

fémpalackban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, max. 35 °C hőmérsékleten, sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől, 

védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 évig használható fel. 

(A lejárat idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Telelési céllal zárt térbe (lakásba) behúzódó címeres poloskák irtására használható fel. 

10. Használati utasítás: 

A készítmény kizárólag a lakásba behúzódó címeres poloskák irtására használható, az alábbi 

módokon.  

Felületkezelésre, megelőzés céljából 

A palackot függőlegesen tartva, kb. 30 cm távolságból permetezzük le célzottan azokat a 

felületeket, ahol a poloskák bejuthatnak a lakásba, illetve ahol megbújhatnak a lakáson belül. 

Egyenletes, folyamatos fújással annyi permetet jutassunk a kezelendő felületre, hogy az enyhén 

nedves legyen, majd hagyjuk megszáradni. Ne használjuk indokolatlanul nagy mennyiséget. Egy 

palack (400 ml) aeroszol kb. 7 m
2
 felület kezelésére elegendő.  

Kezeljük: 

 az ajtók és ablakok keretét, a nyílászárókat határoló falfelületeket, a párkányt/könyöklőt, 

 a szúnyoghálók teljes felületét, 

 a redőnyöket, redőnytokokat,  

 a faláttöréssel szerelt berendezések (pl. gőzelszívó, légkondicionáló, konvektor stb.) kivezető 

csöveinek környékét, 

 a poloskák rejtekhelyéül szolgáló réseket, repedéseket, valamint 

 a bútorok, berendezési tárgyak mögötti falfelületek. 

Az optimális hatás érdekében a kezelést a poloskák első észlelésekor kezdjük meg. Ezt követően 

javasolt 2 hetente megismételni az eljárást. 

Közvetlenül a rovarra juttatva 

A palackot célzottan a poloskára irányítsuk, majd kb. 30 cm távolságból pár másodpercig 

juttassuk a permetet a rovarra. A termék az irtószerrel való érintkezés után fejti ki hatását. Ne 

használjunk több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul! 

A telelési céllal a lakásba bejövő poloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen része a 

mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az épület 

falain és tetőszerkezetén fellelhető – technológiai vagy anyaghibából eredő – folytonossági 

hiányok kijavítása! A Protect
® 

címerespoloska-irtó aeroszol alkalmazása ezen óvintézkedések 

megtétele mellett, kiegészítő jelleggel javasolt. 

A készítmény a repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) irtására, a légtérbe porlasztva nem 

használható! 
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11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Kizárólag a megjelölt célszervezetek irtására, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható. 

Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be! A készítmény 

használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! Gyermekek az irtószert nem 

kezelhetik! A termék száradás után nem hagy nyomot, de érzékenyebb felületek kezelése előtt 

javasolt kis területen próbakezelést végezni.  

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.  

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

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. Szakvélemény száma: 25214-7/2019/JIF 


