
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: PROTECT
®
 rovarirtó permet 

2. Gyártja: Bábolna Bio Kft. (Budapest, Magyarország) 

3. Forgalomba hozza: Bábolna Bio Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6.   

4. Engedély száma: 17371-5/2020/JIF 

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

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,25% permetrin + 0,25% piperonil-butoxid + 0,09% Chrysanthemum 

cinerariaefolium kivonat (korábbi megnevezése: természetes piretrin) 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Átlátszó, jellegzetes szagú folyadék. Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki.  

8. Csomagolás: 

– 250, 300, 400, 500 és 750 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban kerül 

forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző, sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől 

védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. FAGYÉRZÉKENY! 

(A gyártási időt az egyes palackokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, hangyák) irtására alkalmas. Közvetlenül a 

rovarokra fújva, a telelési céllal zárt térbe (lakásba) behúzódó címeres poloskák (ázsiai 

márványpoloska és zöld vándorpoloska) irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

Rejtett életmódú rovarok irtásakor: 

Használatot megelőzően a szórófej tetején található gombot nyomja le. A gomb folyamatos 

nyomva tartása mellett a szórófej adagolónyílását forgassa ON állásba. A permetet tartalmazó 

flakont kissé rázza fel. Ezek után a készítmény használatra kész. 

Permetezés közben a flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk. A felületre 

annyi permetet juttassuk, amennyitől az enyhén nedves lesz. 500 ml készítmény átlagosan 10-

12 m
2
 felület kezelésére elegendő. Hatékonysági okokból elsősorban tömör felületek (pl. 

csempe, járólap) kezelésére használjuk!  

Csótányok előfordulásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és WC 

környékét permetezze, hangyák előfordulásakor azok vonulási útjaira, és fészkeik köré 

juttassuk a készítményt. A terméket ne használjuk közvetlenül emberen, háziállaton, vagy 

ágynemű és ruházat kezelésére. Háziállatok esetében - teljes bolhamentesség biztosítása 

érdekében- erre a célra kialakított állatkezelő készítmény egyidejű alkalmazása javasolt.  

Figyelem! Macskák környezetében - a készítmény hatóanyagával szembeni 

túlérzékenység miatt- a terméket ne alkalmazza! 

Nem valószínű, hogy a PROTECT
®
 rovarirtó permet károsítja a felületeket, de ennek 

ellenőrzése céljából a termékkel a PVC- vagy műanyagpadló, műanyag felület, a bútor, a 

szőnyegek illetve a bútorkárpit kisebb, nem feltűnő területén célszerű próbakezelést végezni.  

Használat után szórófej adagolónyílását forgassa OFF állásba. 

A készítmény hatástartóssága, a kezelt felület jellegétől függően: egy-három hét, tömör 

felületeken max. 20 hét. 

Amennyiben a rovarok előfordulását továbbra is észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg. A 

permet eltávolításával járó takarítást (pl. feltörlést) követően szintén szükséges lehet az 

újrakezelés. 
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Címerespoloskák irtásakor: 

A palackot célzottan a poloskára irányítsuk, majd kb. 30 cm távolságból pár másodpercig 

juttassuk a permetet a rovarra. A termék az irtószerrel való érintkezés után fejti ki hatását. Ne 

használjunk több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul! 

A termék alkalmazása önmagába nem akadályozza a poloskák megjelenését a zárt térben. 

A telelési céllal a lakásba bejövő poloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen része a 

mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az 

épület falain és tetőszerkezetén fellelhető – technológiai vagy anyaghibából eredő – 

folytonossági hiányok kijavítása! A Protect® rovarirtó permet alkalmazása ezen 

óvintézkedések megtétele mellett, kiegészítő jelleggel javasolt. 

A készítmény a repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) irtására, a légtérbe porlasztva nem 

használható! 

 

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! 

A készítményt légtérkezelésre használni tilos! Csak olyan helyen alkalmazható, ahol a 

gyermekek és a háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá. Ügyeljünk arra, hogy a 

permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, 

háziállatra és állateledelre ne kerüljön! 

Permetezés előtt a helyiségből az ott található akváriumokat, terráriumokat távolítsuk el, illetve 

takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. Nagyon mérgező a vízi 

szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

Védőkesztyű viselése ajánlott. Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Ne 

permetezzük elektromos berendezésekre! Használat után meleg, szappanos vízzel kezet kell 

mosni! Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető, 

száraz, hűvös helyen tárolandó. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

A fel nem használt termék és csomagolóanyaga a háztartási szemétbe tehető. 

13. Címkefelirat: 

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

14. Biocid szakvélemény száma: 17371-2/2020/JIF 


