
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Bros csótánycsapda 

  2. Gyártja: Bros s.c. (Poznan, Lengyelország) 

  3. Forgalomba hozza: Bros Hungary Kft., 1222 Budapest, Kiránduló u. 87. 

  4. Engedély száma: OTH 3328/2004. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

6. Hatóanyaga: 1% természet azonos aromaanyag 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

megfelelően kiképzett, 160 x 100 mm nagyságú kartonból készült termék. A csó-

tánycsapda belső talpfelülete nem száradó ragasztóval és azt védő fóliával ellátott. A 

barna színű, pörkölt kávéra emlékeztető szagú, fény- és aromazáró fóliába egyedileg 

csomagolt, felirattal ellátott attraktáns a ragasztófelületen elhelyezve a csótányokra 

vonzó hatást gyakorol. A csapdába bejutó csótányok a felülethez ragadnak. 

  8. Csomagolás: 

5 db csapda + 5 db csótánycsalogató tabletta műanyagzacskóban. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, 35 
o
C alatti hőmérsékleten tárolva, a gyártástól számít-

va 3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben csótányok összefogására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

1. A csapdát nyissuk szét és a ragasztófelületen levő védőpapírt, a sarkánál 

felemelve távolítsuk el. 

2. A csótánycsalogató tablettát a fóliából bontsuk ki. 

3. Helyezzük a tablettát, a ragasztófelületet középére. 

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

5. 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 közvetle-

nül ne érje. 

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

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

csapdát hajtsuk össze és a háztartási szeméttel együtt dobjuk ki. 

8. Ezt követően helyezzünk ki újabb csapdákat. 

12. Figyelmeztetés: 

A csapda használata után kezet kell mosni. Gyermekek nem alkalmazhatják. 

13. Címkefelirat: 

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

az attraktánst tartalmazó csomagoláson:  

„Bros csótánycsalogató tabletta. Hatóanyag-tartalom: 1 %” 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/61/2004.DDO 


