
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: Profissimo szúnyogirtó szer 

2. Gyártja: Zobele Holding S.p.A.,(Trento, Olaszország) 

3. Forgalomba hozza: Dm Drogerie Markt Kft., Depo Pf.4., 2046 Törökbálint,  Magyarország 

4. Engedély száma: 5302-1/2021/JIF 

5. Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 1,2% pralletrin 

7. Csomagolás: 

20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml, 45 ml, 50 ml-es műanyag flakonban, elektromos párologtatóval, 

vagy anélkül kerül forgalomba. 

8. Eltarthatóság és tárolás: 

A folyadékot tartalmazó flakont az egységből eltávolítva és a kupakot szorosan visszacsavarva, 

tárolandó, előtte, győződjünk meg arról, hogy a készülék teljesen kihűlt. Eredeti csomagolásában a 

gyártástól számítva 3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószer eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként 

adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál 

tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék 

maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető. 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Szúnyogok ellen, zárt helyiségekben. 

10. Használati utasítás: 

10.1. Profissimo szúnyogirtó szer elektromos párologtató készülékkel forgalmazott dobozán: 

1. A műanyag flakon kupakját csavarjuk le és őrizzük meg. 

2. A flakont szorulásig csavarjuk be a készülékbe. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os 

hálózati csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a flakon mindig függőleges helyzetben legyen 

(a készülék csatlakozója forgatható!). 

3. Használat után a készüléket húzzuk ki a csatlakozóból, tároljuk álló helyzetben, vagy csavarjuk ki 

belőle a flakont és kupakjával zárjuk le. 

A folyadék utántöltő az elektromos készülékkel együtt használva 8-10 órás védelmet biztosít 

éjszakánként egy 30 m
3
 helységben. Hatékonysága zárt ablakok mellett garantált. 

A folyadék kb. 30 perc múlva fejti ki hatását. 35 ml töltési térfogat esetén egy flakon tartalma 45 

éjszakára (45 x 8-10 óra üzemelésre), 45 ml töltési térfogat esetén egy flakon tartalma 60 éjszakára 

(60 x 8-10 óra üzemelésre) elegendő.  

10.2. A Profissimo szúnyogirtó szer utántöltő dobozán: 

A Profissimo szúnyogirtó szer a Profissimo elektromos párologtató készülékkel használható. 

1. Húzzuk ki a készüléket a dugaszoló aljzatból, majd az üres flakont csavarjuk ki a készülékből. 

2. A flakon kupakját vegyük le és szorulásig csavarjuk be a készülékbe. Dugjuk be akészüléket a 220 

V-os hálózati csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a flakon mindig 

függőleges helyzetben legyen (a készülék csatlakozója forgatható!). 

3. Használat után a készüléket a csatlakozóból húzzuk ki, azt mindig álló helyzetben 

tároljuk, vagy csavarjuk ki belőle a flakont és kupakjával zárjuk le. 

4. A tartály cseréjekor a készülék nem lehet áram alatt! 

A folyadék kb. 30 perc múlva fejti ki hatását. 35 ml töltési térfogat esetén egy flakon tartalma 45 

éjszakára (45 x 8-10 óra üzemelésre), 45 ml töltési térfogat esetén egy flakon tartalma 60 éjszakára 

(60 x 8-10 óra üzemelésre) elegendő.  



 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Távolítsuk el, vagy fedjük le az akváriumokat és 

az edényeket alkalmazás előtt. Érzékeny személyek jelenlétében (pl.: gyermekek, asztmások, stb.) a 

termék használata nem ajánlott. A készüléket működés közben letakarni tilos! Tartsunk be minden, 

az elektromos készülékeknél szokásosan előírt elővigyázatossági intézkedést! Pl.: A tartály 

cseréjekor a készüléket húzzuk ki a konnektorból! Az áram alatt lévő készüléket tilos vizes kézzel 

vagy fémtárggyal megérinteni! Mielőtt a készülékhez érnénk, győződjünk meg arról, hogy a 

készülék teljesen kihűlt. Nem alkalmazható légkondicionált helységekben. Ne használjuk 

folyamatosan. 10 óra használat után legalább két órán át szüneteltessük a használatát. 

A párologtató készüléket az ágytól legalább 2 méter távolságra csatlakoztassuk a konnektorhoz. 

Amikor a készülék használata nem indokolt a készüléket húzzuk ki. 

12. Címkefelirat: 

12.1. Profissimo szúnyogirtó szer elektromos párologtató készülékkel forgalmazott dobozán: 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.. és 12. pontját kell feltüntetni 

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. 10.2. A Profissimo szúnyogirtó szer utántöltő dobozán: 

Tartalmazza 1.,2.,3.,4.,5.,6., 8.,9.,10.,11.. és 12. pontjait kell feltüntetni 

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. 

12.3. Profissimo szúnyogirtó szer műanyag flakonján feltüntetendő: 

Profissimo szúnyogirtó szer Hatóanyaga: 1,2% pralletrin 

Gyártja: Zobele Holding S.p.A. (Olaszország) 

III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

Forgalomba hozza: Dm Drogerie Markt Kft., Depo Pf.4, 2046 Törökbálint 

Dm Drogerie Markt Kft., Depo Pf.4, 2046 Törökbálint, Magyarország 

Engedély száma: 5302-1/2021/JIF 

13. Biocid szakvélemény száma: 56207-2/2020/JIF 


