
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Piret-Mix Plusz rovarirtó porozószer 

2. Gyártja: Crhysatox Irtószergyártó és Forgalmazó Kft., 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4. 

3. Forgalomba hozza: Crhysatox Irtószergyártó és Forgalmazó Kft., 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4. 

4. Engedély száma: JKF/3459-4/2017. 

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

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer  

6. Hatóanyaga: 0,6% permetrin + 0,05% természetes piretrin + 0,5% piperonil-butoxid 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű homogén porkeverék. Hatását érintő- és gyomorméregként fejti ki.  

8. Csomagolás: 

– 100 gramm töltőtömeggel, porozó nyílásokkal ellátott, garanciazáras műanyag dobozban, 

– 1 kg töltőtömeggel garanciazáras műanyag dobozban, valamint 

– 5 kg töltőtömeggel garanciazáras műanyag vödörben 

kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes, napfénytől védett helyen tárolva, a 

gyártástól számítva 3 évig használható fel. 

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (pl.: csótány, hangya, ágyi poloska, bolha, ezüstös 

pikkelyke) irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100 g töltési tömegű) készítmény kiszerelési 

egységein 

A porozószert vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire és vonulási útjainak 

környékére kell kiszórni. A szükséges mennyiség: 5-10 gramm porozószer/m
2
. Szükség 

esetén a porozást 3 hét múlva meg kell ismételni. 

11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (1 és 5 kg töltési tömegű) készítmény 

kiszerelési egységein 

A porozószer kizárólag erre a célra szolgáló eszközzel (pl. kézi porozógép, porfúvó pumpa) 

juttatható ki! 

A porozószert vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire és vonulási útjainak 

környékére kell kiszórni. A szükséges mennyiség: 5-10 gramm porozószer/m
2
. Szükség 

esetén a porozást 3 hét múlva meg kell ismételni. 

12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint 

Aquatic acute 1 H400 

Aquatic chronic 1 H410 

 



2 

Címkézés: 

 
Figyelem! 

Figyelmeztető mondatok:  

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

EUH208 Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően. 

13. Figyelmeztetés: 

13.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100g töltési tömeg) készítmény kiszerelési 

egységein 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk!  

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Ügyeljünk 

arra, hogy a porozószer élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön. Kezelés előtt 

a helyiségben lévő élelmiszereket és evőeszközöket el kell távolítani, vagy gondosan el kell 

zárni. Letakaratlan élelmiszer, ivó- és evőedények közelében nem szabad felhasználni. 

Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Kerülni kell a termék bőrrel történő 

közvetlen érintkezését és a szembe jutást. A készítmény használatakor viseljünk háztartási 

gumikesztyűt. Használat után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. Esetleges mérgezés 

esetén azonnal orvoshoz kell fordulni! 

Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! 

13.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (1 és 5 kg töltési tömeg) készítmény kiszerelési 

egységein 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk!  

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Ügyeljünk 

arra, hogy a porozószer élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön. Kezelés előtt 

a helyiségben lévő élelmiszereket és evőeszközöket el kell távolítani, vagy gondosan el kell 

zárni. Letakaratlan élelmiszer, ivó- és evőedények közelében nem szabad felhasználni. 

Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Kerülni kell a termék bőrrel történő 

közvetlen érintkezését és a szembe jutást. A készítmény használatakor viseljünk 

védőkesztyűt. Használat után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. Esetleges mérgezés 

esetén azonnal orvoshoz kell fordulni! 

A készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú 

mellékletének vonatkozó rendelkezéseinek betartásával tárolható és használható fel. 

14. Címkefelirat: 

14.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100 g töltési tömegű) készítmény kiszerelési 

egységein 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1., 12. és 13.1. pontokat. 

14.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (1 és 5 kg töltési tömegű) készítmény 

kiszerelési egységein 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2., 12. és 13.2. pontokat. 

15. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/662-1/2017. 


