
Engedélyezési lap 

 1. Az irtószer neve: Swirr darázsirtó aeroszol 

 2. Gyártja: Kwizda France SAS (Marly le Roi, Franciaország) 

 3. Forgalomba hozza: Irtó Trió Kft., 1116 Budapest, Sáfrány utca 37. 

 4. Engedély száma: 34403-7/2017/KJFFO 

 5. Terméktípus és minősítés:  

 5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

 5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

 6. Hatóanyaga: 0,26% tetrametrin + 0,13% permetrin + 0,77% piperonil-butoxid 

 7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Hatását a darazsakra érintőméregként fejti ki. 

 8. Csomagolás: 

750 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító speciális szeleppel ellátott fémpalackban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, jól szellőző, hűvös, max. 35 °C hőmérsékletű, sugárzó hőtől, 

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

(A gyártás idejét a palackon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

A fészekben tartózkodó darazsak irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A PALACKOT HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

KÖRÜLTEKINTŐEN ALKALMAZZUK!  

A kezeléseket kora reggel vagy este célszerű végezni, amikor a rovarok a fészekben tartózkodnak 

és a mozgásuk lelassult. Erős szélben, valamint napközben a kezelés nem ajánlott! 

A palackot a kezelendő felülettől legalább 3-4 méter távolságra tartsuk, a széljárásnak háttal 

állva. A kezelést követően ne nyúljunk a fészekhez. 

A kezelés után elpusztult darazsakat óvatosan söpörjük össze, mert a lehullott rovarok között még 

élők lehetnek. Szükség esetén a kezelést célszerű néhány napon belül megismételni. Az 

irtószerrel kezelt fészek 1-2 nap múlva eltávolítható. Amennyiben a fészek zárt térben található 

az alkalmazást követően alaposan szellőztessünk ki. 

A darázsfészket nem szabad közvetlenül a készítmény alkalmazása után eltávolítani, mert a 

fészken kívül tartózkodó darazsak a következő néhány órában visszatérhetnek. 

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

Flam. Aerosol 1 H222, H229 

STOT SE 3 H336 

Aquatic Acute 1 H400 

Aqutic Chronic 1 H410 

Címkézés: 

 
Veszély 

Figyelmeztető mondatok:  

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
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H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

EUH208 Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki 

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

P260 A permet belélegzése tilos. 

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

P273Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz 

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan 

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

P403 Jól szellőző helyen tárolandó. 

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. 

13. Figyelmeztetés: 

Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön.  

Ügyeljünk arra, hogy a permet szembe ne kerüljön. A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel 

mossuk le! Ha szembe kerül, bő vízzel távolítsuk el. Panasz esetén forduljunk szakorvoshoz. 

Gyermekek és darázscsípésre érzékeny egyének a készítményt nem alkalmazhatják, illetve az 

alkalmazás idején a kezelendő fészek közelében nem tartózkodhatnak.  

Használatakor védőöltözék (hosszú ujjú zárt ruházat, hosszú nadrág, védőkesztyű, zárt cipő, 

arcvédő) viselése szükséges. Zárt térben történő használatot követően 24 órán át gondoskodjunk a 

helyiség alapos kiszellőzéséről. 

Élelmiszertől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, hűvös helyen tárolandó. 

14. Címkefelirat: 

Tartalmazza az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjait 

15. Szakvélemény száma: 31277-2/2017/KJFFO 


