
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Bros 007 háztartási rovarirtó permet 

  2. Gyártja: Bros Sp.j. (Poznań, Lengyelország) 

  3. Forgalomba hozza: Bros Hungary Kft., 1141 Budapest, Szugló u. 82. 

  4. Engedély száma: JKF/12002-3/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,1% cifenotrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Áttetsző, vizes oldat, amely hatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

50, 100, 200, 250, 500, 600, 750 ml és 1 l töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 

évig használható fel. (A gyártás idejét a flakonon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben csótányok és hangyák, a teraszon hangyák irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

A szelep lenyomásakor a flakont a kezelendő felülettől 20-30 cm távolságra tartsuk. A permetet 

célzottan a rovarok búvóhelyeire (padló- és falrések, ajtórepedések stb.) és vonulási útjaira 

(szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád és WC környéke stb.) kell kijuttatni úgy, hogy a 

kezelendő felület nedves legyen. 

A folyadék a szórófej elején lévő szelep elfordításával, kétféle módon juttatható ki: 

● nagyobb felületre (pl. vonulási utak kezelése) a permetet porlasztással juttassuk ki (a „SPRAY” 

felirat legyen felül), 

● pontszerű alkalmazáskor (pl. boly bejáratának kezelése) a folyadéksugaras kijuttatást 

alkalmazzuk (a „STREAM” felirat legyen felül). 

A kétféle kijuttatás a szórófej elején lévő szelep megfelelő irányban történő elfordításával a 

használat előtt beállítható. 

Tömör felületeken (pl. csempe, járólap, linóleum) kb. 50 ml/m
2 
mennyiségben, porózus, nedvszívó 

felületeken (pl. meszelt fal, tapéta) kb. 75 ml/m
2 
mennyiségben alkalmazzuk. 

A permet a kezelt felülettel érintkező rovarokat 2 hétig folyamatosan elpusztítja. 

A rovarok a kezelt felülettel való érintkezést követő néhány óra elteltével pusztulnak el. 

12. Figyelmeztetés: 

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Élelmiszertől, italtól elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Ügyeljünk 

arra, hogy a permet élelmiszerre, italra, takarmányra ne kerüljön. Gyermekek az irtószert nem 

kezelhetik! 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

Esetleges mérgeződés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni! 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2830-1/2015 


