
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: PHOBI VOLANTS rovarirtó permet 

  2. Gyártja: LODI S.A.S. (Grand Fougeray, Franciaország) 

  3. Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1. 

  4. Engedély száma: 12574-5/2019/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

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

  6. Hatóanyaga: 0,5% cipermetrin + 0,15% d-tetrametrin 

  7. Csomagolás: 

– 1 l töltési térfogattal, porlasztást biztosító szórófejjel ellátott műanyag palackban, illetve 

– 10 l töltési térfogattal műanyag kannában 

kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Házi légy és egyéb élelmiszerlátogató legyek, valamint fészkükben tartózkodó darazsak 

elpusztítására használható fel. 

10. Használati utasítás: 

10.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (1 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

Házi légy és egyéb élelmiszerlátogató legyek előfordulásakor: 

A szórófej szelepét fél fordulattal csavarjuk el. Ekkor a készítmény permetként juttatható ki.  

A palackot a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartva, a finom ködpermetet célzottan 

juttassuk ki a legyek által látogatott felületekre, pl. oldalfalakra, gerendákra, oszlopokra, ablak- 

és ajtókeretre. Ne kezeljünk a készítménnyel növényeket. 

1 liter készítmény kb. 20 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

Hatástartóssága zárt térben: 8 hét. 

Darázsfészek kezelésekor: 

A szórófej szelepét egy teljes fordulattal csavarjuk el. Ekkor a készítmény folyadéksugárként 

juttatható ki. A darázsfészektől 2,5-3 méterre, széliránynak háttal állva, a készítményt a 

darázsfészekre irányítva juttassuk ki. Ne csak a fészek bejáratát, hanem annak egész felületét 

permetezzük le körkörös mozdulatokkal, a fészek peremétől a közepe felé haladva.  

A kezelésre a kora reggeli vagy a sötétedés utáni időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor 

tartózkodik a legtöbb darázs a fészekben. 

Átlagos méretű darázsfészek kezelésekor 1 liter készítményt juttassunk ki. 

A ház falán vagy a tető alatt található darázsfészek bejáratát soha ne zárjuk le, mert a darazsak 

esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak. 

Használat után a szórófej szelepét zárjuk vissza. 

Repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) irtására, a légtérbe porlasztva nem használható! 
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10.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (10 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN RÁZZUK FEL A KANNÁT! 

A szükséges mennyiséget öntsük át permetezőgépbe, és annak segítségével, hígítatlanul 

juttassuk ki. Ezt követően a műanyag kannát zárjuk vissza. 

Házi légy és egyéb élelmiszerlátogató legyek előfordulásakor:  

A permetet kb. 30 cm távolságról, célzottan juttassuk ki a legyek által látogatott felületekre, pl. 

oldalfalakra, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre. 

5 liter permet átlagosan 100 m
2 

felület kezelésére elegendő. 

Hatástartóssága zárt térben: 8 hét 

Darázsfészek kezelésekor:  

A készítményt a permetezőből folyadéksugárként, a darázsfészektől 2,5-3 méterre, 

széliránynak háttal állva, a készítmény a darázsfészekre irányítva juttassuk ki. Ne csak a fészek 

bejáratát, hanem annak egész felületét permetezzük le, körkörösen, a fészek peremétől a 

közepe felé haladva. A kezelésre a kora reggeli, vagy a sötétedés utáni időpont a 

legalkalmasabb, mivel ilyenkor tartózkodik a legtöbb darázs a fészekben.  

Átlagos méretű darázsfészek kezelésekor 1 liter készítményt juttassunk ki. 

A ház falán vagy a tető alatt található darázsfészek bejáratát soha ne zárjuk le, mert a darazsak 

esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (1 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk.  

Használatakor az élelmiszereket és az akváriumot le kell takarni, vagy a helyiségből ki kell 

vinni. Az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki. A permetet közvetlenül ne 

lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre 

került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt azonnal, bő 

vízzel öblítsük ki. Használata után szappanos vízzel kezet kell mosni. Ügyeljünk arra, hogy a 

permet élelmiszerre, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön.  

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az 

irtószert nem kezelhetik! 

A darázsfészek kezelésekor védőkesztyű és védőálarc viselése kötelező. 

11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (10 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk.  

Használatakor az élelmiszereket és az akváriumot le kell takarni, vagy a helyiségből ki kell 

vinni. Az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki. A permetet közvetlenül ne 

lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre 

került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt azonnal, bő 

vízzel öblítsük ki. Használata után szappanos vízzel kezet kell mosni. Ügyeljünk arra, hogy a 

permet élelmiszerre, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön.  

A darázsfészek kezelésekor védőkesztyű és védőálarc viselése kötelező. 

A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és 

használható fel. 

12. Címkefelirat: 

12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (1 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.1. és 11.1. pontokat. 
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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. 

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (10 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.2. és 11.2. 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. Szakvélemény száma: 12574-2/2019/JIF 


