
Engedélyezési lap 

  1. A riasztószer neve: Autan Tropical rovarriasztó száraz aeroszol 

  2. Gyártja: ColepCCL Polska Sp. z o.o. (Kleszczów, Lengyelország) 

  3. Forgalomba hozza: S.C. Johnson Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. 

  4. Engedély száma: JÜ-10967-3/2012. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarriasztó szer 

  6. Hatóanyaga: 25% dietil-toluamid 

  7. Csomagolás: 

100 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fém flakonban kerül 

forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, fénytől védve, szobahőmérsékleten tárolva a gyártástól számítva 4 évig 

használható fel. 

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

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó ízeltlábúak (pl. szúnyogok, kullancsok) távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Használat előtt a flakont jól fel kell rázni! 

Tartsuk a flakont függőlegesen, és 15-20 cm távolságból permetezzük a készítményt a védendő 

bőrfelületre, majd egyenletesen dörzsöljük szét. Az arcbőrt – a szem és száj környékének 

kivételével – a kézre szórt permettel kell bekenni. 2 és 12 év közötti gyermekek kezelésekor 

először a saját kezünkre fújjuk a készítményt, és így kenjük be bőrüket a permettel.  

A bőrfelületre juttatott készítmény, a felvitel vastagságától függően, a vérszívó ízeltlábúakat (pl. 

szúnyog, kullancs) 6-8 órán keresztül távol tartja. A hatás csökkenésekor a kezelés 

megismételhető. 

11. Figyelmeztetés: 

Kerüljük a készítmény indokolatlanul gyakori használatát. 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény nyálkahártyára (szem, száj) ne kerüljön! A palackból 

közvetlenül az arcbőrre nem juttatható a permet! 

Akinek bőre a készítmény hatására allergiás elváltozást mutat, annak azt bő, szappanos vízzel 

azonnal le kell mosni! Allergiára hajlamos egyének használat előtt kis bőrfelületen győződjenek 

meg a készítmény ártalmatlanságáról.  

2 éven aluli gyermekeknél nem alkalmazható! 

Gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

A termék károsíthatja a műszálas anyagokat, bútorszövetet, műbőrt, óraüveget és a festett vagy 

lakkozott felületeket. 

FIGYELEM! Propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűzveszélyes! Működtetés közben nyílt láng 

használata és a dohányzás tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, 

felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe 

dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! 

Tűzforrástól távol tartandó! Gyermekek kezébe nem kerülhet! A készülék utántöltése tilos! 

12. Címkefelirat: 

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

13. OEK szakvélemény száma: 7711/97/2012. DDO. 


