
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Bifent Fogger Plus rovarirtó aeroszol 

  2. Gyártja: ICB Pharma Sp. J. (Jaworzno, Lengyelország) 

  3. Forgalomba hozza: Csóti-Pati Kft., 5000 Szolnok, Debreceni út 1/A 

  4. Engedély száma: JKF/18056-3/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 12,50% permetrin + 5,00% tetrametrin + 18,75% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

100 és 200 gramm töltési tömeggel, speciális, kétállású szórófejjel ellátott fémpalackban 

kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös, max. 50°C hőmérsékletű 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 (pl. csótányok, bolhák, ágyi poloska, stb.), illetve 

repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) irtására használható fel. 

10. Használati utasítás: 

Az aeroszol palack szórófeje kétféle állásban használható, melyet a kezelni szánt légtér 

térfogata alapján válasszunk meg: 

Kisméretű helyiségek légtér kezeléséhez: 

1.  A helyiség ablakait csukjuk be, és kapcsoljunk ki minden elektromos berendezést. 

2.  Fordítsuk a palack szórófejét az arcunkkal ellentétes irányba és használat közben 

tartsuk tőle a lehető legtávolabbi pozícióban. A készítmény az aeroszol palackból 

függőlegesen felfelé távozik.  

3.  Enyhén nyomjuk le a szórófej fülét, majd tartsuk azt ebben a pozícióban lenyomva. 

(A szórófej fülét ne nyomjuk le erősen, mert akkor a fül beakad és aktiválódik az 

automatikus kiürülés.) Ilyen módon lehetőség van a készítményből az adott helyiség 

légteréhez szükséges mennyiséget célzottan kijuttatni.  

4. Ezután hagyjuk el a helyiséget, és az ajtót zárjuk be. Két óra behatási időt követően, 

legalább 1 órán keresztül alaposan szellőztessük ki a helyiség légterét. 

Nagyméretű helyiségek légtér kezeléséhez: 

1. A helyiség ablakait csukjuk be, és kapcsoljunk ki minden elektromos berendezést. 

2. A palackot függőleges helyzetben helyezzük el a helyiség közepén. A palack alatti és 

körüli felületet takarjuk le (pl. újságpapírral). A készítmény az aeroszol palackból 

függőlegesen felfelé távozik.  

3. Nyomjuk le a szórófej fülét erősen, kattanásig. Ezután hagyjuk el a helyiséget, és az 

ajtót zárjuk be.  

4. Két óra behatási időt követően, legalább 1 órán keresztül alaposan szellőztessük ki a 

helyiség légterét, majd az üres palackot és az alatta használt takaró papírt távolítsuk el. 



A palack teljes tartalma 100 g töltési tömeg esetén 500 légm
3
, 200 g töltési tömeg esetén 

1000 légm
3 

 kezeléséhez elegendő. A palack tartalma 45-90 másodperc alatt kiürül. 

11. Figyelmeztetés: 

A 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. sz. mellékletének 

vonatkozó előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

Csak olyan helyiségben alkalmazható, ahol ember és háziállat nem tartózkodik. A 

helyiségből távolítsunk el minden élelmiszert és konyhai felszerelést, ami érintkezhet a 

permettel. A kezelésre szánt helyiség ablakait és ajtóit csukjuk be, a légkondicionáló 

berendezést kapcsoljuk ki. A készítmény rendkívül tűzveszélyes, használata előtt minden 

elektromos eszközt kapcsoljunk ki a helyiségben. 

Ne használjuk a készítményt szekrényben, bútorok alatt, továbbá egyéb zárt vagy fedett 

helyen a helyiségben. 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény szembe, nyálkahártyára ne kerüljön, a permetet ne 

lélegezzük be. Ha szembe jut, bő vízzel, néhány percen keresztül öblítsük ki, majd 

forduljunk orvoshoz. 

Használatkor az akváriumot, terráriumot, állatketrecet, madárkalitkát a helyiségből ki kell 

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

okozhat.  

Figyelem! Propán-bután hajtógázt tartalmaz. A készülék utántöltése tilos! 

12. Címkefelirat: 

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

13. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3362-2/2015 


