
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Ultra csótányirtó gél 

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

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

4. Engedély száma: 6725-1/2018/KJFFO 

5. Terméktípus és minősítés:  

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

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

6. Hatóanyaga: 2,15% imidakloprid + 0,11% piperonil-butoxid 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Barna színű, képlékeny, műanyag tubusba töltött gél, mely hatását a rovarokra gyomorméregként 

fejti ki. Biztonságát a hozzáadott keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

8. Csomagolás: 

A 30 gramm töltőtömegű műanyag tubusok kétféle módon kerülnek forgalomba: 

– 4 db tubus, 1 db dugattyú és 1 db műanyag adagoló hegy / kartondoboz, illetve 

– 6 db tubus, 2 db dugattyú és 2 db műanyag adagoló hegy / kartondoboz. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig 

használható fel.  

(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben csótányok irtására használható fel. 

11. Használati utasítás:  
A készítmény a mellékelt dugattyú vagy megfelelő adagoló pisztoly segítségével juttatható ki. 

A műanyag tubus végéről távolítsuk el a védősapkát, majd helyezzük fel a mellékelt műanyag 

hegyet. A dugattyút helyezzük a tubusba. 

A dugattyút óvatosan nyomjuk be addig, amíg a tubus nyitott végén megjelenik a gél.  

A gélt lencse nagyságú, kb. 3-4 milliméter átmérőjű (kb. 0,04 gramm tömegű), cseppek 

formájában juttassuk ki a csótányok előfordulási helyeire: a sarkokba, résekbe, repedésekbe, a 

vezetékek és szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely, 

konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá. A kiválasztott pontok lehetőleg tiszta, 

fénytől védett, vízszintes felületek legyenek. 

Alkalmazási mennyisége a csótányfajtól, illetve az ártalom mértékétől függően a következő: 

• német csótány előfordulásakor: 1-2 gélcsepp/m
2
, 

• konyhai csótány előfordulásakor: 2-3 gélcsepp/m
2
. 

A kezelés végeztével az adagoló hegyet távolítsuk el a tubus végéről és helyezzük vissza a 

védőkupakot. 

Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet vagy takarításkor fennáll az 

eltávolítás veszélye. 

A csótányok elhullása a gél elfogyasztása után néhány órán belül elkezdődik. A kezelés 

eredményességét a kijuttatás után 24 órával az elhullott csótányok felderítésével ellenőrizhetjük. 

A kijuttatott csalétek kb. 2-3 hétig hatásos. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg.  

A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szert (pl. aeroszol palackot, rovarirtó permetet, 

porozószert stb.) ne használjunk, mert azok a csótányokat a géltől elriasztják. 

A felesleges gél a felületekről a szokásos takarítószerekkel eltávolítható. 
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12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint 

Aquatic acute 1 H400 

Aquatic chronic 1 H410 

Címkézés: 

 
Figyelem! 

Figyelmeztető mondatok:  

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410 Nagyon 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. 

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően 

EUH 208 1,2 benzizotiazol-3(2H)-ont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

13. Figyelmeztetés: 
Kizárólag a használati utasítás szerint alkalmazható. 

Ne alkalmazzuk élelmiszereken, konyhai eszközökön, valamint élelmiszerrel érintkező 

felületeken. Csak olyan helyekre juttatható ki, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek 

hozzá. A gél textíliákon és szöveteken elszíneződést okozhat. 

Alkalmazásakor az evés, ivás és a dohányzás tilos! Használata után meleg, szappanos vízzel 

kezet kell mosni. 

A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön. 

A tubust felnyitni és újratölteni tilos! 

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

használható fel. 

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a csomagolóanyagot, címkét. 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető 

helyen tárolandó.  

14. Címkefelirat: 
A 4, illetve 6 db tubust tartalmazó kartondobozokon fel kell tüntetni az Engedélyezési lap 

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

– a műanyag tubusokon egyedileg fel kell tüntetni: 

Ultra csótányirtó gél 

Hatóanyaga: 2,15% imidakloprid + 0,11% piperonil-butoxid 

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

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

Engedély száma: 6725-1/2018/KJFFO 

15. Szakvélemény száma: 30221-2/2017/KJFFO 


