
Engedélyezési lap 

 

  1. A készítmény neve: PiretMAX rovarirtó porozószer 

  2. Gyártja: Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft., 5520 Szeghalom, Kossuth u. 8. 

  3. Forgalomba hozza: Tolnagro Állatgyógyászati Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146. 

  4. Engedély száma: 17820-5/2019/JIF 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,2% permetrin + 0,05% természetes piretrin + 0,3% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

– 100 g töltőtömeggel, porozó nyílásokkal ellátott műanyag dobozban, 

– 1 kg töltőtömeggel, garanciazáras műanyag tégelyben, valamint 

– 5 kg töltőtömeggel, tetővel ellátott műanyag vödörben  

kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti 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, rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, hangyák, bolhák, ágyi poloska stb.) elpusztítá-

sára használható fel. 

10. Használati utasítás: 

10.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100 töltőtömegű) kiszerelés címkéjén: 

A porozószert vékony rétegben, célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire (pl. padló- és 

falrések, ajtórepedések stb.), illetve vonulási útjaira (pl. a szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, 

fürdőkád és a WC környékére) kell kiszórni. 1 m
2
 felületre 5–10 gramm porozószert juttassunk ki. 

Szükség esetén a porozást 2–3 hetenként meg kell ismételni. 

10.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (1 és 5 kg töltőtömegű) kiszerelés címkéjén: 

A porozószert, arra alkalmas eszköz segítségével (pl. kézi porozógép, porfúvó pumpa), vékony 

rétegben, célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire, illetve vonulási útjaira juttassuk ki. 

Átlagosan szükséges mennyiség: 5–10 g/m
2
. A kezelést szükség esetén 2–3 hét múlva ismételjük 

meg. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

A porozószert letakaratlan élelmiszer, ivó-, és evőedények közelében nem szabad felhasználni. 

A készítményt úgy alkalmazzuk, hogy a kiszórt porhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. 

A készítmény használata után bő, szappanos vízzel kezet kell mosni! Esetleges mérgezés vagy 

annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

Szabadban nem alkalmazható! Állatok kezelésére nem használható! 

12. Címkefelirat: 

12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100 g töltőtömegű) kiszerelés címkéjén: 

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

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (1 és 5 kg töltőtömegű) kiszerelés címkéjén: 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.2. 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. Biocid szakvélemény száma: 17820-2/2019/JIF 


