
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Vape Invisible szúnyogirtó lap  

  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/17949-4/2016. 

  5.Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer  

  6. Hatóanyaga: 12 mg pralletrin (91%)/lap 

  7. Csomagolás: 

Az aromazáró alumíniumfóliába egyedileg csomagolt lapok kétféle módon kerülnek forgalomba: – 

Vape elektromos párologtató készülékkel együtt 10 db lap; – utántöltésre 30 db lap, címkefelirattal 

ellátott kartondobozban elhelyezve.  

 8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt 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 a Vape elektromos párologtató készülékbe helyezve repülő rovarok (szúnyogok) 

elpusztítására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

10.1. A szúnyogirtó lapot és elektromos párologtató készüléket együtt tartalmazó kiszerelés dobozán: 

A szúnyogirtó lapot kizárólag a mellékelt készülékbe helyezve használjuk. 

 1. Helyezzünk be egy darab szúnyogirtó lapot a párologtató készülék tetején lévő műanyag rács alá.  

2. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba.  

A lap 12 órán át folyamatosan biztosítja a szobában tartózkodó szúnyogok elpusztítását, illetve 

elriasztását. A lap kékről fehérre történő lassú színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi. 

A fehér színű lapot új lapra kell cserélni. Az új lap behelyezése előtt a készüléket távolítsuk el a 

hálózatból! A készülék nedves helyen (pl. fürdőszobában) és a szabadban nem használható! 

A szúnyogirtó lap utántöltésre külön is beszerezhető. A Vape elektromos párologtató készülék Vape 

Invisible szúnyogirtó folyadékkal is használható. 

10.2. Az utántöltésre forgalomba kerülő kiszerelés dobozán: 

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

lehet. 

1. Húzzuk ki a készüléket a dugaszoló aljzatból, majd az elhasználódott lapot vegyük ki a készülékből. 

2. A szúnyogirtó lap külső csomagolását távolítsuk el. 

3. A lapot csúsztassuk a készülékbe. 

4. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba. 

5. Használat után a készüléket a csatlakozóból húzzuk ki. 

A lap hatását, a repülő rovarok elpusztítását 12 órán át egyenletesen biztosítja.  

A lap kékről fehérre történő lassú színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi. 

A fehér színű lapot új lapra kell cserélni. A lapot csak a hálózatból eltávolított készülékbe szabad 

helyezni! A készülék nedves helyen, szabadban, vagy a fürdőszobába nem használható! 



– 2 – 

 

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

Aquatic acute 1 H400 

Aquatic chronic 1 H410 

Címkézés: 

 
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  

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. 

P270  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. 

P302+P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

P391  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

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 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! 

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóanyagot az orvosnak meg kell mutatni. 

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: 

az engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10., 11 és 12. pontját kell feltüntetni. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/5320-2/2016. 


