
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Biolit K szúnyogirtó folyadék 

  2. Gyártja: Zobele Holding S.p.A. (Trento, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: Unilever Magyarország Kft. 1138 Budapest, Váci út 182. 

  4. Engedély száma: JÜ-20403-3/2013. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 1,2% pralletrin + 0,05% természetes piretrin 

  7. Csomagolás: 

35 ml töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba, kétféle 

csomagolásban: 

– a Biolit elektromos párologtató készülékkel együtt karton dobozban: 1 db, 

– utántöltésre, címkével ellátott karton dobozban: 1 db.  

 8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 30ºC hőmérsékletű, 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 Biolit elektromos párologtató készülékbe helyezve szúnyogok elpusztítására és 

elriasztására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

10.1. A Biolit (Biolit K szúnyogirtó folyadékot is tartalmazó) elektromos  

párologtató készülék dobozán: 

1. A műanyag flakon kupakját csavarjuk le és őrizzük meg. 

2. A flakont ütközésig csavarjuk be a készülékbe. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati 

csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a flakon mindig függőleges helyzetben legyen (a készülék 

csatlakozója forgatható!). 

3. Használat után a készüléket a csatlakozóból húzzuk ki, azt mindig álló helyzetben tároljuk, 

vagy csavarjuk ki belőle a flakont és kupakjával zárjuk le. 

4. A folyadék cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezzük! 

A folyadék kb. 30 perc után fejti ki hatását. Egy flakon tartalma kb. 30 légm
3
-es helyiségben, 60 

éjszakára (60 x 8-10 óra üzemelésre) elegendő. Nagyobb helyiségben több készülék szükséges.  

Amikor a készülék használata nem indokolt a készüléket kapcsoljuk ki.  

A készülék a Biolit szúnyogirtó lappal nem üzemeltethető!  

10.2. A Biolit K szúnyogirtó folyadék utántöltő dobozán: 

A Biolit K szúnyogirtó folyadék a Biolit elektromos párologtató készülékkel használható. 

1. Húzzuk ki a készüléket a dugaszoló aljzatból, majd az üres flakont csavarjuk ki a 

készülékből.  

2. A flakon kupakját vegyük le és őrizzük meg. A flakont ütközésig csavarjuk be a készülékbe. 

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

függőleges helyzetben legyen (a készülék csatlakozója forgatható!). 

3. Használat után a készüléket a csatlakozóból húzzuk ki, azt mindig álló helyzetben tároljuk, 

vagy csavarjuk ki belőle a flakont és kupakjával zárjuk le. 

4. A folyadék cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezzük! 

A folyadék kb. 30 perc után fejti ki hatását. Egy flakon tartalma kb. 30 légm
3
-es helyiségben, 60 

éjszakára (60 x 8-10 óra üzemelésre) elegendő. Nagyobb helyiségben több készülék szükséges.  

Amikor a készülék használata nem indokolt, a készüléket kapcsoljuk ki.  



 

11. Figyelmeztetés: 

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

mérgező a vízi szervezetekre, ezért a párologtató üzemeltetésekor a helyiségben levő akváriumot 

vagy terráriumot takarjuk le, szellőztető berendezését kapcsoljuk ki vagy helyezzük őket másik 

helyiségbe. Gyermekek a készüléket nem használhatják! Vizes kézzel vagy fémtárggyal ne 

érintsük a készüléket! A készüléket működés közben letakarni tilos! A párologtatót ne 

üzemeltessük olyan helyiségben, ahol 1 évesnél kisebb gyermekek tartózkodnak, 

alvóhelyiségben pedig az ágytól minimum 2 méter távolságban csatlakoztassuk azt a 

konnektorhoz.  

Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! 

12. Címkefelirat: 

12.1. A Biolit (Biolit K szúnyogirtó folyadékot tartalmazó) elektromos párologtató készülék 

dobozán: 

   az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.1. és 11. pontját kell feltüntetni; 

12.2. A Biolit K szúnyogirtó folyadék utántöltő dobozán: 

  az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.2. és 11. pontjait kell feltüntetni 

12.3. A Biolit K szúnyogirtó folyadék műanyag flakonján feltüntetendő: 

Biolit K szúnyogirtó folyadék     III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

Hatóanyaga: 1,2% pralletrin + 0,05%természetes piretrin 

Gyártja: Zobele Holding S.p.A. 

Forgalomba hozza: Unilever Magyarország Kft. 1138 Budapest, Váci út 182. 

Engedély száma: JÜ-20403-3/2013. 

13. OEK szakvélemény száma: 7711/127/2013.DDO 


