
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Biopren
®
 5 EC rovarlárva-irtó koncentrátum 

2. Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

4. Engedély száma: JKF/14498-2/2015. 

5. Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 6,1% S-metoprén (50 g S-metoprén/liter) 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Rovarnövekedés-gátló hatóanyaga megszakítja a rovarok életciklusát, megakadályozva ezzel 

azok ivarérett egyedekké történő fejlődését. 

8. Csomagolás: 

– 100, 200, 250, 300, 500, 750 ml és 1 liter töltési térfogattal műanyag flakonban, 

– 5 liter töltési térfogattal műanyag kannában, valamint 

– 25 és 55 liter töltési térfogattal fémhordóban 

kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, sugárzó hőtől és közvetlen napsugárzástól védett, 

max. 35 ºC hőmérsékletű helyen tárolva a gyártástól számított 2 évig használható fel. 

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, permetezéssel, bolhalárvák fejlődésének meggátlására használható fel. 

11. Használati utasítás:  

A munkaoldat elkészítése előtt a koncentrátumot alaposan rázzuk fel, majd a szükséges 

mennyiség kiöntése után zárjuk vissza a tárolóedényt. 

A permetező készüléket félig töltsük fel vízzel. Az alábbiakban előírt mennyiségű Biopren
®
 5 

EC rovarlárva-irtó koncentrátumot mérjük ki és öntsük a permetezőgépbe. Ezt követően töltsük 

fel a permetezőgépet a kívánt térfogatra, majd alaposan keverjük össze a munkaoldatot. Az 

elkészített munkaoldatot tartsuk lezárva, és 48 órán belül használjuk fel. A munkaoldatot 

kezelés közben időnként, illetve hosszabb állás után rázzuk fel. 

Nem valószínű, hogy a készítmény károsítja a kezelt felületeket, de ennek megelőzése 

érdekében célszerű próbakezelést végezni egy kisebb, nem feltűnő helyen. Ez különösen 

szőnyegek és bútorszövetek kezelésekor fontos. 

Erősen porózus felületeken (pl. tégla, gipsz-, vagy cementvakolat stb.) történő alkalmazáskor a 

készítmény hatékonysága csökkent mértékű, illetve rövidebb hatástartósságú lehet. 

Alkalmazási dózis: 5 ml Biopren
®
 5 EC rovarlárva-irtó koncentrátumot keverjünk össze 5 liter 

vízzel. 

A permetlevet a bolhalárvák fejlődési, illetve az imágók tartózkodási helyeire juttassuk ki: 

 Lakóhelyiségek kezelése esetén elsősorban a padlót, a szőnyeget és a padlószőnyeget, a 

bútorok alatti területeket, a falakat 1 méteres magasságig (különös tekintettel a résekre és 

repedésekre), továbbá a lakásban tartott kutya, macska kedvelt pihenőhelyeit, valamint a 

kárpitozott bútorokat permetezzük. A kezelést követően alaposan szellőztessünk ki. 
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 Állattartás céljára szolgáló helyek (pl. kutyaház, sertésól stb.) kezelése esetén a padozatot és 

az oldalfalakat permetezzük kb. 1 méteres magasságig. Fordítsunk kiemelt figyelmet a 

résekre, repedésekre. Ne permetezzük közvetlenül az állatokra! A kezelt területet, 

fekvőhelyet a dísz- vagy haszonállatok csak a permet teljes felszáradását követően vehetik 

birtokba. 

A kezelés után legalább 1 hétig ne mossuk le a kezelt felületeket! A permetlé lemosása után a 

kezelést meg kell ismételni. 

5 liter munkaoldat átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

Hatástartósság: a használati utasítást betartva, az ajánlott dózisban alkalmazva 6-9 hónapos 

hatástartam érhető el. 

12. Figyelmeztetés: 

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható! 

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, gyermekektől elzárva tartandó. Ügyeljünk 

arra, hogy a permet ne kerüljön élelmiszerre, evőeszközre és gyermekjátékra. 

Ne alkalmazzuk a készítményt közvetlenül emberre, háziállatokra, növényekre és ágyneműre. 

A készítmény alkalmazásakor a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. 

sz. mellékletének vonatkozó rendelkezéseit kell betartani.  

A kezelt terület csak a permet teljes száradását és alapos szellőztetést követően vehető ismét 

igénybe. 

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni!  

13. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 12. pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3386-1/2015. 


