
Engedélyezési lap 

  1. A riasztószer neve: Smellwell Stop szúnyogriasztó roll-on 

  2. Gyártja: Smellwell Vertriebs GmbH (Meiningen, Ausztria) 

  3. Forgalomba hozza: Webden-Trade Kft., 1144 Budapest, Füredi út 19D. 

  4. Engedély száma: 12755-8/2017/KJFFO 

  5. Minősítése:  
5.1 Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer  

  6. Hatóanyaga: 10% (10g/100g) eukaliptusz citriodora olaj hidratált, ciklizált 

  7. Csomagolás: 

80 ml töltési térfogattal, csavaros kupakkal lezárt, golyós műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, napfénytől védve, sugárzó hőtől védve, fagymentes helyen, 

szobahőmérsékleten tárolva a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás időt az 

egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Szúnyogok távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT A FLAKONT JÓL FEL KELL RÁZNI! 

A csípésnek kitett bőrfelületet egyenletesen kenjük be az adagoló golyó segítségével. Az 

alkalmazás javasolt mennyisége: kb. 2ml/250cm
2
 (Ez hozzávetőleg egy alkaron pl. a roll-on 

kétszeri végighúzásának felel meg). Az arc és nyak kezelésekor először a tenyerünkre juttassuk 

a készítmény, és ezzel kenjük be arcunk. A bőrfelületre kent készítmény a szúnyogokat kb. 4 

órán keresztül távol tartja. A hatás csökkenésekor a kezelést ismételjük meg. 

11. Figyelmeztetés: 

Csak használati utasításnak megfelelően használjuk! Csak külsőleg használható!  

Ne használjuk zárt térben, és ha a szabadból bejövünk, a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel 

mossuk le. A riasztószert 6 hónaposnál kisebb gyermekek esetén ne alkalmazzuk! 6 és 12 

hónapos kor közötti gyermekek kezét ne kezeljük, csak a karjukra és lábszárukra kenjünk a 

riasztószerből. Ügyeljünk arra, hogy a készítmény nyálkahártyára (szem, száj), nyílt sebbe ne 

kerüljön! Ne alkalmazzuk sérült vagy napégette bőrön. Allergiás reakciót válthat ki. Allergiára 

hajlamos egyének használat előtt kis bőrfelületen győződjenek meg a készítmény 

ártalmatlanságáról. Akinek bőre a készítmény hatására allergiás elváltozást mutat, annak azt bő, 

szappanos vízzel azonnal le kell mosni! Ha szembe került, bő vízzel ki kell öblíteni. Lenyelés 

esetén forduljon orvoshoz vagy toxikológiai központhoz. 

Gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint  

Címkézés: 

Figyelmeztető mondatok:  

EUH208: (+-)-béta-citronellol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

13. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,11. és 12 pontokat. 

14. Szakvélemény száma: 9398-1/2017/KJFFO. 


