
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Blattanex hangyairtó csalétek 

2. Gyártja: Bayer S.A.S. (Lyon, Franciaország) 

3. Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Közegészségügyi Üzletág,  

1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

4. Engedély száma: JÜ-15929-3/2012. 

5. Minősítése: III. forgalmi kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,03% imidakloprid 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Műanyag csalétektartóba töltött, halványbarna színű, átlátszó, viszkózus, szagtalan folyadék. 

Biztonságát a csalétekbe kevert keserű vegyület (Bitrex) fokozza. 

8. Csomagolás: 

2 darab, egyenként 2 gramm töltőtömegű műanyag csalétekállomás, bliszter csomagolásba 

helyezve kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, fagymentes, száraz, 35°C-t meg nem haladó hőmérsékletű helyen 

tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben és a teraszon előforduló hangyák irtására használható fel 

11. Használati utasítás:  

1. Vegyünk ki egy csalétekállomást a csomagolásból. 

2. A csalétekdoboz tetejét nyomjuk be, úgy, hogy az alumínium védőfólia felszakadjon. Az így 

kialakított nyílásokon keresztül a hangyák meg tudják közelíteni a csalétket. 

3. A dobozt helyezzük a hangyák vonulási útjaira, illetve a fészkük közelébe, a falak mentén, 

fénytől védett helyre. 

A vonzó hatású csalétekből a hangyák fogyasztanak, azt a fészekbe hordják és az ott 

tartózkodókat ezzel táplálják, így a hangyaboly kihal. A bolyok többsége 14 napon belül 

elpusztul, de a teljes hangyamentesség eléréséhez kb. 12 hét szükséges. A csalétket mindaddig 

tartsuk kihelyezve, amíg a hangyák jelenléte megszűnik. Erős hangyaártalom esetén egyszerre 

több dobozt rakjunk le. 

A csalétek kihelyezésekor a hangyák minden más potenciális táplálékforrását el kell távolítani, 

illetve biztosítani kell, hogy azokhoz a hangyák ne férhessenek hozzá. 

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

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

A kezelés végeztével a gél a felületekről tisztítószeres meleg vízzel távolítható el. 

12. Figyelmeztetés:  

Kizárólag a használati utasítás szerint alkalmazható.  

Gyermekek a készítményt nem kezelhetik. A készítmény használata közben enni, inni, 

dohányozni tilos! 

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

készítmény használata után bő, meleg szappanos vízzel kezet kell mosni. Esetleges 

mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni. 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, száraz, hűvös, zárt, gyermek által hozzá nem férhető 

helyen, eredeti csomagolásban tárolandó. 
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13. Címkefelirat:  

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

– A csalétekállomásokon egyedileg fel kell tüntetni: 

Blattanex hangyairtó csalétek 

Hatóanyaga: 0,03% imidakloprid 

Gyártja: Bayer S.A.S. (Lyon, Franciaország) 

Forgalomba hozza: Bayer Hungaria Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

Engedély száma: 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/155/2012. DDO 


