
Engedélyezési lap 

  1. A riasztószer neve: Profissimo molyriasztó gél levendulaolajjal 

  2. Gyártja: Reckhaus GmbH & Co. KG (Bielefeld, Németország) 

  3. Forgalomba hozza: dm Kft., 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4. 

  4. Engedély száma: 27718-5/2019/JIF  

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer 

  6. Hatóanyaga: 7,67% levendulaolaj 

  7. Csomagolás: 

2 db, egyenként 3 ml töltési térfogatú gél, molylepke alakú bliszter csomagolásban, 

címkefelirattal ellátott kartonpapír burkolattal kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

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

számítva 3 évig használható fel. 

(A lejárat idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Textíliák tárolására szolgáló helyeken (pl. szekrényben, fiókban stb.) elhelyezve, ruhamolyok 

távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

1. A két egységet a perforáció mentén válasszuk szét. 

2. A csomagolásra írjuk fel a kihelyezés dátumát. 

3. A kartoncsomagolás hátoldalát a perforáció mentén, a fül segítségével nyissuk fel. 

4. Óvatosan távolítsuk el a gélt fedő alufóliát. 

5. A készítményt akasszuk a ruhásszekrény fogastartó rúdjára, vagy – a gél párolgását biztosító 

membránnal felfelé – ruhák mellé a szekrénybe, fiókokba. Mindig figyeljünk arra, hogy a gélt 

fedő membrán ne érintkezzen sem a ruhákkal, sem egyéb tárgyakkal. 

Egy darab molyriasztó gél egy 1 m
3
 térfogatú tároló védelmére alkalmas. Nagyobb szekrényben 

egyszerre több gélt használjunk! A termék néhány óra múlva kezdi kifejteni a hatását, amely 

max. 6 héten keresztül, illetve kiszáradásáig érvényesül, ekkor az elhasznált gélt szükség szerint 

cseréljük újra.  

Csak teljesen száraz ruhák között használjuk! 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

A termék használata után mossunk kezet. 

Ha szembe jut, azt bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén 

azonnal orvoshoz kell fordulni, a címkét az orvosnak meg kell mutatni.  

Linaloolt, citronellolt, geraniolt és citrált tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat. 

12. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10. 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. 

14. Biocid szakvélemény száma:27718-2/2019/JIF  


