
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Piretrin Extra rovarirtó permet 

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

 3. Forgalomba hozza: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. 

 4. Engedély száma: 47840-5/2020/JIF 

 5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

 6. Hatóanyaga: 1,6 % permetrin + 1,6 % Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat  

               (szuperkritikus széndioxiddal kivonva)  

 7. Csomagolás: 

1 és 5 literes töltési térfogattal műanyag kannában illetve flakonban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, fagymentes, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 1 évig használható fel. (A gyártás idejét a csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb 

hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni. 

 9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

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

hangya stb.) irtására használható fel. 

10. Használati utasítás: 

A készítményt hígítás nélkül töltsük be a permetezőgépbe, majd a permetezést 50 

mikrométernél nagyobb szemcséket adó szórópisztollyal végezzük. 

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

permetezzük. Az 5 liter permetlével átlagosan 100 m
2 

felület kezelhető. 

A készítmény kiváló kiűző hatást biztosít. Hatástartóssága: 4-6 hét. A kezelt felületeken 

foltot hagyhat. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

      Csak a használati utasításban foglaltak szerint alkalmazható! 

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

használható fel. 

Irritáló hatása miatt csak olyan helyen alkalmazható, ahol a permetezés ideje alatt a 

helyiségben emberek nem tartózkodnak.  

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: 47840-3/2020/JIF 


