
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: Piretox EC rovarirtó koncentrátum 

2. Gyártja: Industrialchimica S.r.l. (Arre, Olaszország) 

3. Forgalomba hozza: Rodent-In Hungary Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 160-162. 

4. Engedély száma: JKF/2758-4/2017. 

5. Terméktípus és minősítés:  

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 10% cipermetrin + 2% tetrametrin + 5% piperonil-butoxid 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki.  

8. Csomagolás: 

1000 ml töltési térfogattal, műanyag flakonban kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben legyek, valamint rejtett életmódú rovarok (német csótány), szabadban kizárólag 

élelmiszerlátogató legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A MUNKAOLDAT ELKÉSZÍTÉSE ELŐTT A KÉSZÍTMÉNYT ALAPOSAN RÁZZUK FEL! 

● Legyek (házi légy, szuronyos istállólégy, élelmiszerlátogató legyek) irtásakor: 

50 ml Piretox EC rovarirtó koncentrátumot keverjünk össze 5 liter vízzel. 

A permetlevet a legyek által látogatott felületekre,  

– zárt térben pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre;  

– szabadban pedig házak, ólak, istállók külső falfelületére, kerítésre kell kijuttatni. 

● Rejtett életmódú rovarok (pl. német csótány) irtásakor:  

75 ml Piretox EC rovarirtó koncentrátumot keverjünk össze 5 liter vízzel. 

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

permetezzük. 

5 liter munkaoldat 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

A permetezés megkezdése előtt a munkaoldatot jól rázzuk össze, és még aznap használjuk fel! 

A készítményt ne alkalmazzuk porózus felületeken! 

Hatástartóssága zárt térben: 6-8 hét. 

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

Aquatic acute 1 H400 

Aquatic chronic 1 H410 

Címkézés:  

 
Figyelem! 
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Figyelmeztető mondatok:  

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P260 A permet belélegzése tilos. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ 

vagy orvoshoz. 

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

13. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazható.  

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol a gyermekek és a háziállatok a kijuttatott irtószerhez 

nem férnek hozzá. 

Használatakor az élelmiszereket és az akváriumot a helyiségből ki kell vinni. Ügyeljünk arra, 

hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön. Nem alkalmazható 

ruházatra és ágyneműre. Ne permetezzük elektromos berendezésekre. 

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

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, 

nyálkahártyára ne kerüljön! A készítmény használata során védőkesztyű viselése ajánlott. 

A bőrre került készítményt bő, szappanos vízzel mossuk le, ha szembe került, azonnal, bő 

vízzel öblítsük ki. Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell 

fordulni.  

Kényes felületeken (pl. textília, műanyag, polírozott felület) nyomot hagyhat, ezért 

próbakezelés végzése ajánlott!  

A kipermetezett készítmény felszáradását követően, alapos szellőztetés után a kezelt helyiség 

használatba vehető. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! A felületre kijuttatott permet vizes mosással 

eltávolítható. 

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

mellékletének vonatkozó rendelkezéseinek betartásával tárolható és használható fel. 

14. Címkefelirat: 

tartalmazza az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. 10., 11., 12 és 13. pontjait. 

15. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/539-1/2017. 


