
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: PESTSTOP COMBI 8 CS rovarirtó koncentrátum 

  2. Gyártja: I.R.C.A. Service S.p.A. (Fornovo San Giovanni, Olaszország)    

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

  4. Engedély száma: 15562-4/2021/JIF  

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 5,98 % permetrin + 2,6 % cipermetrin + 7,6 % piperonil-butoxid + 0,5 % 

Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) 

  7. Csomagolás: 

250, 500 és 1000 ml-es, csavaros kupakkal ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz helyen, 5 ºC - 25 ºC közötti hőmérsékleten tárolva a gyártástól 

számított 2 évig használható fel. Fagyveszélyes! Gyermekektől, háziállatoktól és illetéktelen 

személyektől elzárva tartandó. Biztosítson megfelelő szellőzést a tárolás során. 

(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: 

Zárt térben repülő rovarok (házilégy) és rejtett életmódú rovarok (konyhai csótány és német csótány) 

ellen használható fel. 

10. Használati utasítás: 

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot alaposan rázza fel, majd a szükséges 

mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárja vissza. 

Ne keverje más termékkel (rovarirtószerrel, fertőtlenítő szerrel).  

 

Készítse el a munkaoldatot az alábbiakban meghatározott lépések szerint:  

1. A kézi, vagy elektromos permetező készülék kitisztított tankját töltse fel félig vízzel.   

2. A használati utasításban meghatározott mennyiségű PESTSTOP COMBI 8 CS rovarirtó 

koncentrátumot mérjen ki.  

3. A kimért koncentrátumot egy keverő edényben 2-3 szoros mennyiségű vízzel hígítsa fel.  

4. Az így elkészített előkeveréket öntse a permetezőgépbe.   

5. Töltse fel a permetezőgépet a kívánt térfogatra, majd alaposan keverje össze az oldatot.  

 

5 liter munkaoldat elkészítéséhez adagoljunk: 

- konyhai csótány ellen 120 ml, 

- német csótány és házi legyek ellen 60 ml rovarirtó koncentrátumot. 

 

5 liter munkaoldattal 100 m
2
 felület kezelhető. 

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezésnél: 

A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezze.  

Repülő rovarok elleni védekezésnél: 

A munkaoldatot célzottan a repülő rovarok által látogatott felületekre (pl. oldalfalak, mennyezet, 

gerenda, tartóoszlop, ajtó- és ablaktokok stb.) kell juttatni. 

A permetezést követően a permetlé megszáradásáig ne lépjünk a helyiségbe. A kezelt helyiségek 

alapos szellőztetést követően vehetők használatba. A bekevert munkaoldatot még aznap fel kell 

használni, és azt permetezés előtt minden esetben össze kell rázni vagy fel kell keverni.  

Zárt térben csótányok és legyek ellen 8 hét hatástartósság várható. 



 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Kizárólag rovarirtásra, a használati utasítás szerint alkalmazható.  

A permetlé készítésekor és kijuttatásakor viseljen megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és 

védőszemüveget.  

Ügyeljen arra, hogy az irtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra és takarmányra ne kerüljön! Kijuttatás előtt a 

helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa el vagy takarja le és az akvárium 

lélegeztető berendezését kapcsolja ki. 

Gyerek kezébe nem kerülhet! 

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

érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni! 

A permetet ne lélegezze be és ügyeljen arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön!  

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! 

Alapvető elsősegély-nyújtási intézkedések:  

Belégzést követően: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.  

Bőrrel érintkezést követően: Mossa le a bőrt bő vízzel. Súlyos irritáció esetén forduljon orvoshoz.  

Szembe jutást követően: Azonnal, bő vízzel öblítse ki. Adott esetben a kontaktlencséket távolítsa el, 

ha könnyen megoldható. Irritáció, látászavar fellépése esetén forduljon orvoshoz. 

Lenyelést követően: Azonnal öblítse ki a szájüreget és biztosítson friss levegőt. Tilos hánytatni! 

Eszméletlen személyt ne itasson! Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.  

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SE HAGYJA MAGÁRA A MÉRGEZÉST 

ELSZENVEDETT SZEMÉLYT! 

Orvosának mutassa meg a termék címkéjét! 

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire!  

A kezelés során a szer fehéres foltot hagyhat, ezért próbakezelés végzése ajánlott! 

Ne engedje, hogy a termék a talajba, felszíni vizekbe vagy csatornába jusson. 

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: 15562-3/2021/JIF  


