
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: Pycon-B hidegköd-képző szer 

2. Gyártja: Agropharm Ltd., Anglia 

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

4. Engedély száma: 56797-4/2020/JIF 

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

5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 11,07 % Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén 

oldószerekkel kivonva) + 11,782 % piperonil-butoxid 

7. Csomagolás: 

1 literes műanyag flakonban és 25 ml-es műanyag (triplex) zacskóban kerül forgalomba. 

8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, hűvös, jól szellőző, fénytől védett, száraz helyen, gyújtóforrásoktól 

távol tartva tárolandó, a gyártástól számítva 2 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, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb 

hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni. 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Kizárólag zárt térben a rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska) rejtekhelyről történő 

kiüzésére a permetezés kiegészítésére hidegködképzéssel használható fel. 

10. Használati utasítás:  

Alkalmazási koncentrációja: 0,5 % (5 liter víz + 25 ml Pycon-B). 

Felhasználandó munkaoldat mennyisége: 1 liter/ 100 légköbméter. 

A készítményt a megadott arányban vízzel alaposan össze kell keverni, majd megfelelő, 

hidegködöt biztosító berendezéssel a munkaoldatot a rejtett életmódú rovarok rejtekhelyére 

kell kijuttatni. Az elkészített munkaoldatot a készítés napján fel kell használni. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Kizárólag a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! 

A készítmény használata során viseljünk megfelelő védőruhát és védőkesztyűt, hígításkor 

ajánlott védőszemüveget használni. Kerüljük el a védőruhák elszennyeződését, azokat 

rendszeresen mossuk ki! 

Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, 

illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. 

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, 

nyálkahártyára ne kerüljön! Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal 

orvoshoz kell fordulni. A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe 

került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Használata után meleg, szappanos vízzel 

kezet kell mosni. 

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

gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön!  
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A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és 

használható fel. 

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: 56797-2/2020/JIF 


