
Engedélyezési lap 

 

 

 1. Az irtószer neve: TATHRIN EC rovarirtó koncentrátum 

 2. Gyártja: Zapi S.p.A (Conselve, Olaszország) 

 3. Forgalomba hozza: Agrosol 2000 Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 60.  

 4. Engedély száma: 3619-1/2019/JIF 

 5. Terméktípus és minősítés:  

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

 6. Hatóanyaga: 5% cipermetrin + 2% imidakloprid 

 7. Csomagolás: 

– 500 ml és 1 liter töltési térfogattal, dupla nyakú műanyag flakonban, valamint 

– 500 ml és 1 liter töltési térfogattal, műanyag flakonban 

kerül forgalomba. 

 8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 

évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

 9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (csótányok, hangyák, továbbá ágyi poloska) irtására 

használható fel. 

10. Használati utasítás: 

A munkaoldat elkészítése előtt a koncentrátumot rázzuk fel. Az alábbiakban előírt 

mennyiségű koncentrátumot mérjük ki, és azt egy keverő edényben vízzel hígítsuk fel. A 

szükséges mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza és a munkaoldatot 

alaposan rázzuk össze, ezzel biztosítva a homogén, stabil emulzió kialakítását. 

Ágyi poloska irtásakor: 

 tömör felületek kezelésénél: 50 ml koncentrátumot keverjünk össze 5 l vízzel, 

 porózus felületek kezelésénél: 100 ml koncentrátumot keverjünk össze 5 l vízzel. 

Fordítsunk különös figyelmet a rések, repedések, falszegletek, ablak- és ajtókeretek, 

függönytartók, valamint az armatúrák, villanykapcsolók, konnektorok és füstjelzők körüli 

falfelületek, továbbá a berendezési tárgyak (pl. szekrények, fekvő- és ülőbútorok, képek, 

falvédők stb.) hátoldalainak kezelésére. 

Ne kezeljük az ágyneműt (paplant, párnát, lepedőt és takarót), de azok – irtószeres kezeléssel 

egyidejű – 60 
o
C-on történő kimosatása javasolt, amennyiben ezt a textíliák használati 

útmutatója megengedi. Ne permetezzünk közvetlenül az elektromos berendezésekbe! 

Csótányok és hangyák irtásakor: 

 tömör felületek kezelésénél: 100 ml koncentrátumot keverjünk össze 5 l vízzel, 

 porózus felületek kezelésénél: 150 ml koncentrátumot keverjünk össze 5 l vízzel. 

A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait 

permetezzük. 
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Az elkészített 5 liter munkaoldat 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. A bekevert 

munkaoldatot még aznap fel kell használni. 

Használat előtt csukjuk be az ajtókat és ablakokat. A permetezést követően legalább 30 

percig – a permetlé megszáradásáig – ne lépjünk a helyiségbe. A kezelt helyiségek a 

kipermetezett készítmény felszáradását követően, alapos szellőztetés után vehetők 

használatba. 

Kerüljük a meszelt felületeken történő alkalmazást. 

Hatástartóssága zárt térben megközelítőleg 4 hét. 

11. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint:  

Eye Irrit. 2, H319 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Címkézés:  

 
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  

H319 - Súlyos szemirritációt okoz. 

H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P273 - Kerülni kell a környezetbe való kijutást.  
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. 

12. Figyelmeztetés: 

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható. Eredeti 

csomagolásban, száraz, zárt helyen, élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermekektől 

elzárva tartandó. Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező 

felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön. Ne permetezzük 

elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! 

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! 

A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és 

használható fel. 

13. Címkefelirat: tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12. pontokat. 

14. Szakvélemény száma: 3829-1/2019/JIF  


