
Engedélyezési lap 

 

  1. Az irtószer neve: BIOSTOP csótánycsapda 

  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: OTH 4020/2002. 

  5. Minősítése: szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyag: 1 % csótányattraktáns  

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

megfelelően kiképzett fül/ek/ segítségével összerakható nagy alakú (160 x 100 mm 

nagyságú), illetve három egyenlő méretű (51 x 100 mm nagyságú) csapdára 

szétválasztható kartonból készült termék. 

A csótánycsapda belső talpfelülete nem száradó ragasztóval és azt védő fóliával van 

ellátva. 

A barna színű, pörköltkávéra emlékeztető szagú, fény- és aromazáró fóliába egyedileg 

csomagolt „Bábolnai” csótánycsalogató tabletta. Hatóanyagtartalom: 1 %” felirattal 

ellátott attraktáns a ragasztófelületen elhelyezve a csótányokra vonzó hatást gyakorol. 

A csapdába bejutó csótányok a felülethez ragadnak. 

A csótánycsalogató tabletta egereken mért akut orális LD50 értéke több, mint 5000 

mg/ttkg. A készítmény szabadforgalmú irtószernek minősül. 

8. Gyártásra vonatkozó adatok: 

a különleges, nem száradó, hatástartós ragasztót a csapda belső talpfelületére géppel viszik 

fel. A ragasztómezőt a gép által felvitt védőpapír megóvja a kiszáradástól. A csótány-

attraktáns 0,65 grammos tablettaként felirattal ellátott védőcsomagolásban kerül 

kiszerelésre. 

9. Csomagolás: 

 nagyalakú készítmény esetén: 

- dobozban: 2 db csapda + 2 db csótánycsalogató tabletta 

       4 db csapda + 4 db csótánycsalogató tabletta  

       5 db csapda + 5 db csótánycsalogató tabletta 

 - gyűjtőkartonban: 

       150 db csapda + 150 db csótánycsalogató tabletta 

       200 db csapda + 200 db csótánycsalogató tabletta 

 kisalakú készítmény esetén (zacskóban): 

       50x3 db csapda + 50x3 db csótánycsalogató tabletta 

       100x3 db csapda + 100x3 db csótánycsalogató tabletta 

10. Eltarthatóság és tárolás  

eredeti csomagolásban, száraz, hűvös , napfénytől védett helyen a gyártástól számítva 2 

évig használható fel. 

 (A gyártás idejét a dobozon, gyűjtőkartonon, illetve a zacskón fel kell tüntetni!) 
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11. Felhasználás kártevők szerint: 

 Nagy alakú készítmény esetén: 

   csótányok jelenlétének megállapítására, kis méretű csótányfertőzöttség  

   felszámolására, illetve az elért csótánymentesség fenntartására alkalmas. 

 Kis alakú készítmény esetén: 

- szétválasztás nélkül: 

csótányok jelenlétének megállapítására, kis méretű csótányfertőzöttség 

felszámolására, illetve az elért csótánymentesség fenntartására alkalmas. 

- szétválasztva: 

   a csótányfertőzöttség meghatározására és az elért eredmény mérésére alkalmas. 

12. Használati utasítás: 

12.1. Nagy alakú készítmény alkalmazásakor: 

1. A csapdát nyissuk szét. 

2. A ragasztófelületen levő védőpapírt a sarkánál felemelve távolítsuk el. 

3. A csótánycsalogató tablettát a fóliából bontsuk ki. 

4. Helyezzük a tablettát a ragasztófelületet középen látható téglalap alakú mezőre. 

5. A fülek segítségével a csapdát ház alakúra zárjuk össze. 

6. A fogásra kész csapdát a csótányok által leggyakrabban látogatott helyeken 

(mosogató alatt, hűtőszekrény mögött, szeméttároló mellett, fürdőkád alatt, WC-

csésze mögött stb.) helyezzük el úgy, hogy azt napfény és víz közvetlenül ne érje. 

7. A megfelelő eredmény érdekében egyszerre több csapdát helyezzük ki. 

8. Ha 4-5 napi kihelyezés után nincs csótány a csapdákban, akkor helyezzük más 

helyre azokat. Ha ezt követően sem találunk bennük befogott csótányt, biztosak 

lehetünk abban, hogy a terület csótánymentes. 

9. Ha a csótánycsapda megtelt és nincs már benn szabad ragasztófelület, akkor a 

csapdát hajtsuk össze és a háztartási szeméttel együtt dobjuk ki. 

10. Ezt követően helyezzünk ki újabb csapdákat. 

12.2. Kis alakú készítmény alkalmazásakor: 

1. Igény szerint a csapdát egyben vagy a perforáció mentén három darabra választva a 

védőpapír eltávolítása után használhatjuk. 

2. Szétválasztás előtt a csapdát a perforáció mentén 2-3-szor be kell hajtani, majd 

letépés előtt a védőfóliát le kell húzni. 

3. A csótánycsalogató tablettákat bontsuk ki a fóliából és szétválasztás esetén minden 

egyes csapda ragasztófelülete közepére helyezzünk egy-egy darabot. Szétválasztás 

nélkül a csapda közepére egy darab tabletta is elegendő. 

4. A fülek segítségével a csapdát zárjuk. 

5. A fogásra kész csapdát a csótányok által leggyakrabban látogatott helyekre rakjuk 

ki. A kihelyezés időpontját, helyét és a csapda számát jegyezzük fel a kipontozott 

helyre. 

6. A csapdát rendszeresen ellenőrizzük, ha megtelt, szennyeződött vagy egy hónapnál 

régebben került kihelyezésre, cseréljük ki újra. 

7. Használat után a háztartási szemétbe kidobható. 
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13. Figyelmeztetés: 

a csótánycsapdát gyermekek által hozzá nem férhető helyen, élelmiszerektől, 

gyógyszerektől elkülönítetten kell tárolni! Gyermekek nem alkalmazhatják! 

A ragasztós felületeket kézzel ne érintsük. A készítmény használata után kezet kell mosni. 

14. Címkefelirat: 

tartalmazza : 

 nagy alakú készítménynél: az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,9., 10., 11., 12.1. és 13. pontokat, 

 kis alakú készítménynél: az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,9., 10., 11., 12.2. és 13. pontokat, 

 tabletták csomagolásán: csótánycsalogató tabletta, hatóanyag tartalom: 1 %, Bábolna. 

15. OEK szakvélemény száma: 8011/137/2002.DDO 


