
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Biopren
®
 hangyairtó gél 

2. Gyártja: Mylva S.A. (Barcelona, Spanyolország) 

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

4. Engedély száma: JKF/14382-2/2015. 

5. Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,01% imidakloprid + 0,08% S-metoprén 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Átlátszó, szagtalan, sűrűn folyó gél, mely hatását a rovarokra gyomorméregként fejti ki. 

8. Csomagolás: 

A Biopren
®
 hangyairtó gél 

– 5 gramm töltőtömeggel, műanyag fecskendőben, 2 db üres csalétekállomással együtt 

papírdobozba, illetve műanyag bliszterbe csomagolva, valamint 

– 30 gramm töltőtömeggel, műanyag tubusban 

kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 

évig használható fel.  

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben és a teraszon házi és kerti hangyák irtására használható fel. 

11. Használati utasítás:  

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő, 5 grammos kiszerelés csomagolási egységein 

A csalétek kihelyezése előtt minden élelmiszert és élelmiszer-maradékot távolítsunk el, illetve 

zárjunk el. A csalétekállomás aktiválását és kihelyezését az alábbi lépésekben végezzük: 

1. A csalétekdobozok aljának és fedelének egyszerre, de ellentétes irányba történő 

elforgatásával az állomások oldalán lévő nyílásokat zárjuk be. 

2. A géllel történő feltöltés előtt helyezzük a csalétekállomásokat vízszintes felületre. 

3. A fecskendő fedőkupakját előbb kissé hajlítsuk oldalra, majd húzzuk le. Ügyeljünk arra, 

hogy eközben a fecskendő dugattyúját ne nyomjuk be. 

4. A fecskendőt függőleges helyzetben tartva illesszük a végét a csalétekdoboz tetején 

található kör alakú nyílásba. 

5. A fecskendő dugattyújának megnyomásával juttassuk a gél mennyiségének kb. a felét az 

első, a másik felét a második csalétekállomásba.  

6. Az állomások alján található ragasztókorongról húzza le a védőfóliát. Ügyeljünk arra, hogy 

a gél ne csorogjon ki.  

7. A csalétekdobozok aljának és fedelének egyszerre, de ellentétes irányba történő 

elforgatásával az állomások oldalán lévő nyílásokat zárjuk be. 

8. A csalétekállomást a hangyák vonulási útvonala mentén, illetve a fészek bejáratához közel 

helyezzük el.  

Nagyobb mértékű hangyaártalom kezelésekor több csalétekállomás egyidejű alkalmazása 

javasolt.  
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A csalétekből fogyasztó hangyák többsége 14 napon belül elpusztul, de a hangyamentesség 

eléréséhez kb. 12 hét szükséges. A Biopren
®
 hangyairtó csalétek olyan rovarnövekedést gátló 

hatóanyagot (S-metoprént) is tartalmaz, amelynek azonnali ölőhatása nincs, de meggátolja a 

királynők peterakását, illetve a lárvák fejlődésében zavart idéz elő, így a hangyaboly kihal. 

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a hangyák nem látogatják a kihelyezett csalétket, tegyük át 

más helyre. Szükség esetén a kezelést ismételjük meg. 

A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szert (pl. aeroszol palackot, permetet, 

porozószert stb.) ne használjunk, mert azok a hangyákat a géltől elriasztják. 

A véletlenül kifolyt gél a felületekről mosószeres meleg vízzel távolítható el. 

11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő, 30 grammos kiszerelés csomagolási egységein 

A készítmény kizárólag megfelelő adagolópisztollyal juttatható ki. 

A védőkupak eltávolítása után helyezzük a műanyag tubust az adagolópisztolyba. 

A kijuttatás előtt minden élelmiszert és élelmiszer-maradékot távolítsunk el, illetve zárjunk el. 

A gélt fénytől védett, tiszta, nem zsíros, lemosható felületekre, kb. 5 mm átmérőjű (0,1 g 

tömegű) cseppek formájában juttassuk ki, 1 csepp/folyóméter adagolási mennyiségben. 

A készítményt a hangyák vonulási útjaira és fészkük bejáratához juttassuk ki. Lehetőség szerint 

a gélcseppeket műanyag csalétekállomásban helyezzük ki, ügyelve arra, hogy abból a gél ne 

csorogjon ki. 

Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol az vízzel érintkezhet vagy takarításkor 

eltávolítják. 

A fogyasztást 7 naponként ellenőrizzük és az elfogyasztott (vagy időközben feltakarított) gélt 

pótoljuk. A hangyák többsége 14 napon belül elpusztul, de a hangyamentesség eléréséhez kb. 

12 hét szükséges. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg. 

A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szert (pl. aeroszol palackot, rovarirtó permetet, 

porozószert stb.) ne használjunk, mert azok a hangyákat a géltől elriasztják. 

A gél a felületekről mosószeres meleg vízzel távolítható el. 

12. Figyelmeztetés:  

12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő, 5 grammos kiszerelés csomagolási egységein 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos!  

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá. 

Gyermekek kezébe nem kerülhet.  

A gél textíliákon és szöveteken elszíneződést okozhat. 

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Használata után bő, szappanos meleg 

vízzel kezet kell mosni. 

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét, 

illetve a biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. 

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem 

férhető helyen tárolandó. 

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő, 30 grammos kiszerelés csomagolási egységein 

Kizárólag a használati utasítás szerint alkalmazható.  

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

számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani. 

A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos!  

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.  

A gél textíliákon és szöveteken elszíneződést okozhat. 

A készítmény használata után bő, meleg szappanos vízzel kezet kell mosni. 
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Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét, 

illetve a készítmény biztonsági adatlapját az orvosnak meg kell mutatni. 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

13. Címkefelirat:  

13.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő, 5 grammos kiszerelés csomagolási egységein 

fel kell tüntetni az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.1. és 12.1. pontokat, 

– a hangyairtó gél tubusán egyedileg fel kell tüntetni: 

Biopren
®
 hangyairtó gél 

Hatóanyaga: 0,01% imidakloprid + 0,08% S-metoprén 

Gyártja: Mylva S.A. (Barcelona, Spanyolország) 

Forgalomba hozza: Bábolna Bio Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

Engedély száma: JKF/14382-2/2015. 

13.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő, 30 grammos kiszerelés csomagolási egységein 

fel kell tüntetni az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.2. és 12.2. pontokat, 

– a hangyairtó gél tubusán egyedileg fel kell tüntetni: 

Biopren
®
 hangyairtó gél 

Hatóanyaga: 0,01% imidakloprid + 0,08% S-metoprén 

Gyártja: Mylva S.A. (Barcelona, Spanyolország) 

Forgalomba hozza: Bábolna Bio Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

Engedély száma: JKF/14382-2/2015. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3360-1/2015. 


