
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: STIX PRÉMIUM hangyairtószer 

2. Gyártja: Kwizda Agro GmbH (Bécs, Ausztria) 

3. Forgalomba hozza: Kwizda Agro Hungary Kft., 1138 Budapest, Váci út 135-139. 

4. Engedély száma: 33710-3/2020/JIF 

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

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer   

6. Hatóanyaga: 0,2% acetamiprid 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű mikrogranulátum, amely hatását érintőméregként fejti ki. Biztonságát a csalétekbe 

kevert keserű vegyület (Bitrex) fokozza. 

8. Csomagolás: 

– 250 g töltőtömeggel, porozó nyílásokkal ellátott, fémfóliával bélelt karton dobozban, 

– 250, 300, 350 és 500 g, és 1 kg töltőtömeggel, porozó nyílásokkal és adagolótartállyal ellátott 

műanyag dobozban, 

– 400, 450 és 500 g töltőtömeggel, porozó nyílásokkal ellátott műanyag flakonban, valamint 

– 3 és 5 kg töltőtömeggel, műanyag vödörben 

kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. (A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben és az erkélyen, teraszon előforduló házi és kerti hangyák elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (250, 300, 350, 400, 450 és 500 g töltőtömegű) 

kiszerelések csomagolásán 

• 1. csomagolási forma: porozó nyílásokkal ellátott, fémfóliával bélelt karton doboz 

A doboz műanyag tetején lévő perforált részt nyomjuk be, és a forgatható lyuggatott részt 

fordítsuk a nyílás fölé. 

• 2. csomagolási forma: porozó nyílásokkal és adagolótartállyal ellátott műanyag doboz 

Vegyük le a dobozról az adagoló tartályt.  

A doboz műanyag kupakját csavarjuk el úgy, hogy a kupak tetején lévő háromszög jel kerüljön 

fedésbe az alatta látható, piros színű nyelvvel.  

Ebben az állásban a kupakot, felfelé mozgatva, pattintsuk le a dobozról.  

Vegyük le a védőfóliát. 

A készítményből szórjuk ki a felhasználni kívánt mennyiséget az adagoló tartályba. A tartály 

„POUDRE” feliratához tartozó IV-es mérce 25 gramm készítményt jelent. 

• 3. csomagolási forma: porozó nyílásokkal ellátott műanyag flakon 

A flakon műanyag tetejét nyissuk fel. 

• Minden (1-3.) csomagolási forma 

A készítményt kétféleképpen juttathatjuk ki a hangyák vonulási útjaira és fészkük közelében. 

Kiszórással: a készítményt vékony réteg formájában, egyenletesen, kb. 20 gramm/m
2
 

mennyiségben szórjuk ki, elsősorban a réseket, repedéseket, szegleteket célozva. 

Locsolással: 100 gramm készítményt oldjunk fel 1 liter vízben, majd az oldatot 1 liter/ 5 m
2
 

mennyiségben lassan, egyenletesen locsoljuk ki, elsősorban a hangyák megfigyelt vonulási 

útjaira. Az oldatot kilocsolás előtt és közben alaposan keverjük össze! 

Szükség esetén a kezelést 2-3 hetente, illetve minden felmosás után ismételjük meg. 

A kiszórt készítmény a kezelés végén vizes felmosással, a kilocsolt munkaoldat pedig vizes 

öblítéssel eltávolítható. 



11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (1, 3 és 5 kg töltőtömegű) kiszerelések 

csomagolásán 

• 1. csomagolási forma: porozó nyílásokkal és adagolótartállyal ellátott műanyag doboz 

Vegyük le a dobozról az adagoló tartályt.  

A doboz műanyag kupakját csavarjuk el úgy, hogy a kupak tetején lévő háromszög jel kerüljön 

fedésbe az alatta látható, piros színű nyelvvel.  

Ebben az állásban a kupakot, felfelé mozgatva, pattintsuk le a dobozról.  

Vegyük le a védőfóliát. 

A készítményből szórjuk ki a felhasználni kívánt mennyiséget az adagoló tartályba. A tartály 

„POUDRE” feliratához tartozó IV-es mérce 25 gramm készítményt jelent. 

• 2. csomagolási forma: műanyag vödör 

A szükséges mennyiségű készítményt arra alkalmas (mérő)kanállal vegyük ki a vödörből. 

• Minden (1-2.) csomagolási forma 

A készítményt kétféleképpen juttathatjuk ki a hangyák vonulási útjaira és fészkük közelében. 

Kiszórással: a készítményt vékony réteg formájában, egyenletesen, kb. 20 gramm/m
2
 

mennyiségben szórjuk ki, elsősorban a réseket, repedéseket, szegleteket célozva. 

Locsolással: 100 gramm készítményt oldjunk fel 1 liter vízben, majd az oldatot 1 liter/ 5 m
2
 

mennyiségben lassan, egyenletesen locsoljuk ki, elsősorban a hangyák megfigyelt vonulási 

útjaira. Az oldatot kilocsolás előtt és közben alaposan keverjük össze! 

Szükség esetén a kezelést 2-3 hetente, illetve minden felmosás után ismételjük meg. 

A kiszórt készítmény a kezelés végén vizes felmosással, a kilocsolt munkaoldat pedig vizes 

öblítéssel eltávolítható. 

12. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! A használat közben enni, inni és 

dohányozni nem szabad. A készítményt úgy alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy 

háziállat ne férhessen hozzá. Ne juttassuk a szert, annak maradékát, illetve csomagolóanyagát 

csatornába, folyókba, vízfolyásokba, állóvizekbe. A készítmény használata után bő, meleg, 

szappanos vízzel kezet kell mosni. Az anyag porát nem szabad belélegezni. Lenyelés esetén 

azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg 

kell mutatni. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, 

gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

13. Címkefelirat: 

13.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (250, 300, 350, 400, 450 és 500 g töltőtömegű) 

kiszerelések csomagolásán 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. 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. 

13.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (1, 3 és 5 kg töltőtömegű) kiszerelések 

csomagolásán 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. 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: 33710-2/2020/JIF 


