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A biocid termék jellemzőinek összefoglalója 

1. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

1.1. A termék kereskedelmi neve(i) 

Kereskedelmi név Raid Univerzális rovarirtó aeroszol 

1.2. Engedélyes 

Az engedélyes neve és címe Név SC. Johnson Kft. 

Cím 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6. 

NNK szakvélemény száma  38876-12/2021/KBKHF 

Engedélyszám 38876/2021/KBKHF 

1.3. A termék gyártója (gyártói) 

A gyártó neve SC. Johnson Europlant BV. 

A gyártó címe Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, Hollandia 

Gyártási helyek Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, Hollandia 

1.4. A hatóanyagok gyártója 

Hatóanyag 1 1R-transz-fenotrin 

A gyártó neve Sumitomo Chemical (UK) PLC 

A gyártó címe 200 Shepherds Bush Rd, London W6 7NL, Egyesült 

Királyság 

Gyártási helyek Sumimoto Chemical, Japán 

Hatóanyag 2 Pralletrin  

A gyártó neve Sumitomo Chemical (UK) PLC 

A gyártó címe 200 Shepherds Bush Rd, London W6 7NL, Egyesült 

Királyság 

Gyártási helyek Sumimoto Chemical, Japán 
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2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA 

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele  

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%) 

1R-transz fenotrin (d-

fenotrin) 

(3-

phenoxyphen

yl)methyl 

(1R)-2,2-

dimethyl-3-

(2-

methylprop-1-

en-1-

yl)cyclopropa

ne-1-

carboxylate 

hatóanyag 
188023-86-1 

 
- 0.1254 

Pralletrin  

(1S)-2-

methyl-4-oxo-

3-(prop-2-yn-

1-

yl)cyclopent-

2-en-1-yl 

(1R)-cis-

trans-2,2-

dimethyl-3-

(2-

methylprop-1-

en-1-

yl)cyclopropa

ne-1-

carboxylate  

hatóanyag 23031-36-9 245-387-9 0.1002 

Propán propán hajtógáz 74-98-6 200-827-9 8.46 

Izobután izobután hajtógáz 75-28-5 
 

200-857-2 
27.36 

Benzin (nyersolaj), 

hidrogénezett nehéz 

Petróleum 

benzin 180-

220 

extra tiszta 

öszetevő 64742-48-9 265-150-3  10 

2.2. A formuláció típusa: AE-Aeroszol  

3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK 

 

Figyelmeztető mondatok H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó 

mondatok 

P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy 

címkéjét. 

P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. 
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P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P410 + P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 122 °F 

hőmérsékletet meghaladó hő. 

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/területi/ 

országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.  

P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 

P260 - A permet belélegzése tilos. 

P264 - A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 

P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 

gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

 

4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSOK 

4.1. A felhasználás leírása 

1 táblázat. # 1 – Raid Univerzális rovarirtó aeroszol használata – repülő rovarok ellen 

légterkezeléssel történő fehasználás  

Terméktípus 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak 

elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre 

használt szerek) 

Az engedélyezett 

felhasználás pontos leírása, 

amennyiben indokolt 

Rovarirtó szer 

Célorganizmus(ok) 

(beleértve a fejlődési 

szakaszt is) 

Tudományos név: Musca domestica 

Közhasználatú név: házilégy 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Culex quinquefasciatus 

Közhasználatú név: déli háziszúnyog 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Anopheles stephensi 

Közhasználatú név: Maláriaszúnyog 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Aedes albopictus 

Közhasználatú név: Ázsiai tigrisszúnyog 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Aedes aegypti 

Közhasználatú név: egyiptomi csípőszúnyog 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek  

Felhasználási terület Zárt térben rovarok irtására használható fel. 

Az alkalmazás módja(i) Permetezéssel kijuttatható irtószer. 

Alkalmazási arány(ok) és 

gyakoriság 

8-10 másodperc fújás/30 m
3 
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Felhasználói kör Lakossági felhasználó. 

Csomagolási méretek és 

csomagolóanyagok 

300 és 400 ml-es kiszerelésben, alumínium flakonban, műnyag 

szórófejjel kerül forgalomba. 

 

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások 

Repülő rovarok ellen: 

Használat előtt zárja be az összes ajtót és ablakot. Egy átlagos méretű szobában (kb. 30 m
3
) 8-10 

másodpercen keresztül permetezzen. A porlasztást a szoba közepén állva kezdje, majd legyező 

mozdulatokkal haladjon a kijárat felé. Tartsa a flakont 1 méterre a falaktól és bútoroktól. 

A kezelés után hagyja el a helyiséget. Legalább 15 percig tartsa csukva az ablakokat és ajtókat. A 

helyiség újboli használatbavétele elött alaposan szellőztessen ki a szobában.  

4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések 

Használat előtt takarja le vagy távolítsa el az élelmiszert, étkészletet, evőeszközöket és 

gyermekjátékokat. 

Kijuttatás előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa el vagy takarja le és 

az akvárium lélegeztető berendezését kapcsolja ki. 

Gondoskodjon róla, hogy a kezelés végéig, illetve az alapos kiszellőztetésig a helyiségben ne 

tartózkodjanak illetéktelen személyek, gyermekek, háziállatok.  

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az 

elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések 

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó 

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási 

feltételek mellett 

4.2. A felhasználás leírása 

2 táblázat. # 2 – Raid Univerzális rovarirtó aeroszol használata - célzottan a rovarokra 

permetezve.  

Terméktípus 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak 

elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre 

használt szerek) 

Az engedélyezett 

felhasználás pontos leírása, 

amennyiben indokolt 

Rovarirtó szer 

Célorganizmus(ok) 

(beleértve a fejlődési 

szakaszt is) 

Tudományos név: Camponotus sp. 

Közhasználatú név: hangyák 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Cimex lectularius 

Közhasználatú név: ágyi poloska 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Blattella germanica 

Közhasználatú név: német csótány 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Blatta orientalis 

Közhasználatú név: konyhai csótány 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Periplaneta americana 

Közhasználatú név: amerikai csótány 
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Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Plodia interpunctella 

Közhasználatú név: aszalványmoly 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Polistes sp.  

Közhasználatú név: darazsak 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Dolichovespula maculata  

Közhasználatú név: darazsak 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Vespula sp. 

Közhasználatú név: darazsak  

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Felhasználási terület Zárt térben rovarok irtására használható fel. 

Az alkalmazás módja(i) Permetezéssel kijuttatható irtószer. 

Alkalmazási arány(ok) és 

gyakoriság 

1 másodperc fújás/ rovar. 

  

Felhasználói kör Lakossági felhasználó. 

Csomagolási méretek és 

csomagolóanyagok 

300 és 400 ml-es kiszerelésben, alumínium flakonban, műnyag 

szórófejjel kerül forgalomba. 

 

4.2.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások 

Célzott permetezéssel az aeroszol a lakásban előforduló rejtett életmódú rovarok (csótányok, hangyák, 

ágyi poloskák), illetve a szobába tévedt darázs, aszalványmoly ellen használható. Az aeroszolt 1 

másodpercig közvetlenül permetezze a rovarra, kb. 15-45 cm távolságból. Figyelem! A rejtett 

életmódú rovarok általában a búvóhelyükön tartózkodnak, így észrevétlenek maradhatnak. Az 

aeroszollal csak néhány példány kezelhető hatékonyan, ezért célzott permetezéssel egy esetleges 

nagyobb rovarártalom nem szüntethető meg!    

4.2.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések 

Túlérzékeny egyének és kisgyermekek a termék használatakor ne tartózkodjanak a helységben. 

Ne használja a terméket olyan helyiségben ahol akvárium, terrárium vagy állatketrec van. 

Csomagolatlan élelmiszer, étkészlet, evőeszközök és gyermekjátékok ne legyenek a helyiségben, ha a 

terméket használja. 

4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az 

elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések 

4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó 

4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási 

feltételek mellett 
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5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1
 

5.1. Használati utasítások 

Használat előtt felrázandó. A flakont tartsa függőlegesen, szórófejjel felfelé és győződjön meg róla, 

hogy a szórófejet nem tartja az arca irányába.  

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően használja.  

Gyermekek kezébe nem kerülhet! 

Ügyeljen arra, hogy az irtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra és takarmányra ne kerüljön!  

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen 

érzékenyek. 

A permetet ne lélegezze be és ügyeljen arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! 

Ne permetezze elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! 

Ne permetezze tapétára és a faltól és egyéb felületektől legalább egy méterre használja. 

Ne használja a terméket a szükségesnél nagyobb mennyiségben. 

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási 

előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések 

Alapvető elsősegély-nyújtási intézkedések: 

Belégzést követően: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 

Bőrrel érintkezést követően: Mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal. Súlyos 

irritáció esetén forduljon orvoshoz. 

Szembe jutást követően: Öblítse a szemet bő vízzel néhány percen keresztül. Amennyiben a 

szemében kontaktlencse van, távolítsa azt el, majd folytassa az öblítését. Irritáció vagy látáskárosodás 

esetén forduljon szakorvoshoz.  

Lenyelést követően: A szájüreget öblítse ki vízzel. Mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal 

forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. 

 

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SE HAGYJA MAGÁRA A MÉRGEZÉST 

ELSZENVEDETT SZEMÉLYT! 

 

Környezetvédelmi óvintézkedések: 

A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell 

akadályozni. 

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert 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. 

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett 

Eredeti csomagolásában, élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol, gyermekek és háziállatok által 

hozzá nem férhető, száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes helyen, gyújtóforrásoktól, napsugárzástól 

védve tartandó.  

 

Eredeti, zárt csomagolásban, a gyártástól számítva 4 évig használható fel. 

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

                                                           
1
 Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett 

felhasználás vonatkozásában. 
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6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A címkefelirat tartalmazza: 

 

Raid Univerzális rovarirtó aeroszol  

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

Hatóanyaga: 0.1254 % 1R-transz fenotrin (d-fenotrin) + 0.1002 % Pralletrin 

Engedélytulajdonos: SC. Johnson Kft. 

Biocid engedélyszám: 38876/2021/KBKHF 

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra 

vonatkozó rész), 5. és 6. pontok. 

 

 


