
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Vape Invisible szúnyogirtó folyadék 

  2. Gyártja: L.C.S. S.p.A. (San Marino) 

  3. Forgalomba hozza: Henkel Magyarország Kft.1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. 

  4. Engedély száma: JKF/17951-4/2016. 

  5.Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer  

  6. Hatóanyaga: 1,463% pralletrin (91%) 

  7. Csomagolás: 

36 ml töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag flakonban, kétféle módon,  

– elektromos készülékkel együtt 1 db flakon, 

– utántöltésre 1 db flakon, 

címkefelirattal ellátott karton dobozban elhelyezve kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva  

5 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben szúnyogok elpusztítására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

10.1. A szúnyogirtó folyadékot és elektromos párologtató készüléket együtt tartalmazó kiszerelés 

dobozán: 

1. A műanyag flakon kupakját vegyük le és őrizzük meg. A flakont csavarjuk be a készülékbe. 

2. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a flakon mindig függőleges 

helyzetben legyen (a készülék csatlakozója forgatható). 

3. Kapcsoljuk be a készüléket, a rajta lévő kapcsológomb benyomásával. A működő készüléken piros LED világít. 

A folyadék – üzembe helyezése után – hatását kb. 30 perc után kezdi el kifejteni. Alkalmazása éjszakánként, napi 

8 órás üzemidővel javasolt. A flakon tartalma 60 éjszakára (480 óra üzemelésre) elegendő. Egy flakont 

használjunk egy kb. 20 m
2
-es helyiség légterének kezelésére. Nagyobb helyiségben szükség lehet arányosan több 

készülék egyidejű alkalmazására. 

Amikor a készülék használata nem indokolt, húzzuk ki a hálózati csatlakozóból, azt mindig álló helyzetben 

tároljuk, vagy csavarjuk ki belőle a flakont és kupakjával zárjuk le. 

A folyadékflakon cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezzük! 

A szúnyogirtó folyadék utántöltésre szolgáló kiszerelésben is beszerezhető. 

10.2. Az utántöltésre forgalomba kerülő kiszerelés dobozán: 

A termék utántöltésre szolgál, alkalmazni kizárólag megfelelő Vape elektromos párologtató készülékkel lehet. 

1. A hálózati csatlakozóból kihúzott készülékből csavarjuk ki az üres flakont. 

2. Az utántöltő flakon kupakját vegyük le és őrizzük meg, majd a flakont csavarjuk be a készülékbe. 

3. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a flakon mindig függőleges 

helyzetben legyen (a készülék csatlakozója forgatható!). 

4. Kapcsoljuk be a készüléket, a rajta lévő kapcsológomb benyomásával. A működő készüléken piros LED világít. 

A folyadék – üzembe helyezése után – hatását kb. 30 perc után kezdi el kifejteni. Alkalmazása éjszakánként, napi 

8 órás üzemidővel javasolt. A flakon tartalma 60 éjszakára (480 óra üzemelésre) elegendő. Egy flakont 

használjunk egy kb. 20 m
2
-es helyiség légterének kezelésére. Nagyobb helyiségben szükség lehet arányosan több 

készülék egyidejű alkalmazására. 

Amikor a készülék használata nem indokolt, húzzuk ki a hálózati csatlakozóból, azt mindig álló helyzetben 

tároljuk, vagy csavarjuk ki belőle a flakont és kupakjával zárjuk le. 

A folyadékflakon cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezzük! 
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11. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint 

Aspiration Hazard 1 H304 

Aquatic acute 1 H400 

Aquatic chronic 1 H410 

Címkézés: 

 
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  

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

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati 

utasítás előírásait 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. 

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

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk!  

Felbontás után őrizzük meg a használati utasítást és biztonsági előírásokat tartalmazó külső 

kartoncsomagolást. Ne használjuk a készüléket 8 óránál hosszabban naponta. A készülék működése 

során 2 évesnél fiatalabb gyermek ne tartózkodjon a helyiségben.  

Használatakor az akváriumot, terráriumot, állatketrecet a helyiségből távolítsuk el, vagy illetve takarjuk 

le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki.  

Ne érintsük meg a kerámia kanócot, illetve vizes kézzel vagy fémtárggyal a működő készüléket!  

A készüléket működés közben letakarni tilos! 

A szúnyogirtó készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. 

Gyermekek a készüléket nem használhatják! 

Gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen, élelmiszertől és italtól elkülönítve tárolandó. 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

Csatornába engedni nem szabad. 

13. Címkefelirat: 

13.1. A szúnyogirtó folyadékot és elektromos párologtató készüléket együtt tartalmazó kiszerelés 

dobozán: 

az engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.1., 11. és 12. pontját kell feltüntetni. 

13.2. Az utántöltésre forgalomba kerülő kiszerelés dobozán: 

az engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.2., 11. és 12.pontját kell feltüntetni. 

13.3. A Vape Invisible szúnyogirtó folyadék műanyag flakonján: 

Vape Invisible szúnyogirtó folyadék  

Hatóanyaga: 1,463% pralletrin (91%) 

III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

Gyártja: L.C.S. S.p.A. (San Marino) 

Forgalomba hozza: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. 

Engedély száma: JKF/17951-4/2016. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/5320-3/2016. 


