
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: PestStop 10 EW rovarirtó koncentrátum 

2. Gyártja: Belgagri S.A. (Engis, Belgium) 

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

4. Engedély száma: 9990-5/2020/JIF  

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

5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 10% cipermetrin  

7. Csomagolás:  

250, 500 és 1000 ml töltési térfogatú műanyag flakonban kerül forgalomba.  

8. Eltarthatóság és tárolás: 

Az eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. (A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, élelmiszerlátogató legyek, illetve rejtett életmódú rovarok (csótányok) irtására 

használható fel. 

10. Használati utasítás: 

A munkaoldat elkészítése előtt a készítményt alaposan fel kell rázni! Az alábbiakban előírt 

mennyiségű koncentrátumot mérjük ki, és azt egy keverő edényben vízzel hígítsuk fel. a 

szükséges mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza.  

Legyek ellen: 50 ml rovarirtó koncentrátumot keverjünk össze 5 liter vízzel. A permetlevet a 

legyek által látogatott felületekre, pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- 

és ajtókeretre kell kijuttatni olyan magasságban, hogy a kezelt felülethez házi- és haszonállatok 

ne férhessenek hozzá. 

Rejtett életmódú rovarok ellen: 50 ml rovarirtó koncentrátumot keverjünk össze 5 liter vízzel. A 

permetlevet célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, valamint a vonulási útvonalaikat 

permetezze. 

Az elkészített 5 liter munkaoldat 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. Hatékonysági okok miatt 

minden esetben törekedjünk a tömör felületek (pl. csempe, járólap, üveg, műanyag ajtó- és 

ablaktok) kezelésére és kerüljük a nedvszívó, porózus felületek (pl. meszelt fal, fa, farost, tapéta 

stb.) permetezését! 

Használat előtt csukjuk be az ajtókat és ablakokat. A permetezést követően legalább 1 óráig - a 

permetlé megszáradásáig - ne lépjünk a helyiségbe. A kezelt helyiségek alapos (1-2 óra) 

szellőztetését követően vehetők használatba.   

Hatástartósság: kb. 2 hét.  

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Használat közben ne érintkezzen étellel, itallal vagy azok csomagolásával. A termék 

alkalmazása közben ételt, italt fogyasztani és dohányozni tilos! Ne permetezze a terméket a 

levegőbe. Tartsa távol az állatokat a kezelés alatt. Az irtószer kijuttatásakor használjon 

védőfelszerelést. Bőrrel való érintkezés után bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Ne 

engedje, hogy az anyag a talajba, felszíni vizekbe vagy csatornába jusson. 

Kényes felületek esetén végezzen próbakezelést egy kevésbé látható helyen. 

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: 9990-4/2020/JIF 


