
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Bros darázsirtó aeroszol 

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

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

  4. Engedély száma: OTH 1313-4/2008. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabad forgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,4% cipermetrin + 0,17% permetrin + 0,17% tetrametrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható gáz- és folyadékelegy. Hatását 

érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

300 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel ellátott fémpalackban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a flakonon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Fészekben levő darazsak irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

ÓVATOSAN ALKALMAZZUK! HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ!  

A speciális szeleppel ellátott palack az irtószert kb. 5 méter távolságra juttatja ki. A 

ködpermetet 5-7 másodpercen keresztül, rövid szüneteket beiktatva, 4-5 méter 

távolságból, a széliránnyal háttal állva irányítsuk a darázsfészekre. Ne csak a fészek 

bejáratát, hanem annak egész felületét permetezze le. A kezelésre a kora reggeli vagy a 

sötétedés körüli időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor tartózkodik a legtöbb darázs a 

fészekben, és aktivitásuk ekkor a legkisebb. 

A fészek ellenőrzésével, illetve eltávolításával várjon legalább 24 órát, amíg a fészekbe 

később visszatérő darazsak is biztosan elpusztulnak. 

A ház falán vagy a tető alatt található darázsfészek bejáratát soha ne zárjuk le, mert a 

darazsak esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak. 

12. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől elkülönítve, száraz, hűvös helyen, gyermekek által hozzá nem férhető helyen 

tárolandó. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be! A bőrre került permetet bő, 

szappanos vízzel mossuk le, ha a szembe kerül, bő vízzel távolítsuk el. Panasz esetén 

forduljunk orvoshoz. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! Nagyon mérgező a vízi 

szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

Használatakor védőkesztyű és védőálarc viselése ajánlott. 

Figyelem! Propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűzveszélyes! A készülékben túlnyomás 

uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, 

sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt 

lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól távol tartandó és használata 

közben tilos a dohányzás. A készülék utántöltése tilos! 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/10/2008. DDO. 


