
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Bros fáraóhangya-irtó csalétek 

2. Gyártja: Bros Sp. J. (Poznan, Lengyelország) 

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

4. Engedély száma: JÜ-20292-3/2014. 

5. Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,001% fipronil + 0,01% piriproxifen + 0,01% szilícium-dioxid 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Vöröses-barna színű granulátum, amely ölő- és fejlődés gátló hatását a hangyákra 

gyomorméregként fejti ki. 

8. Csomagolás: 

– Papírdobozban, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vagy 10 db, egyenként 1 g, 1,25 g, 1,5 g, 2 g vagy  

5 g granulátumot tartalmazó, átlátszó műanyag csalétekállomás, rögzítésre szolgáló 

öntapadós ragasztóval ellátva kerül fogalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

használható fel.  

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben fáraóhangyák irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A granulátum kihelyezése előtt a hangyák minden más potenciális táplálékforrását el kell 

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

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

tartózkodókat ezzel táplálják, így a hangyaboly kihal. Ezért ne bántsuk a granulátumot a 

fészek felé cipelő hangyákat. 

A granulátumot tartalmazó műanyag csalétekállomás felső, elvékonyodó részét a vágjuk 

le, majd a ragasztós felületről a védőfóliát húzzuk le. A csalétekállomást a hangyák 

vonulási útvonalán – a benne lévő granulátum kiszórása nélkül – úgy ragasszuk fel, hogy 

azok nyílása felülre kerüljön. Az állomásokat a fáraóhangyák előfordulási helyeire, 

elsősorban a konyha, fürdőszoba és az éléskamra (élelmiszerszekrény) oldalaira rögzítsük, 

de amennyiben más helyiségekben is megjelennek, úgy oda is tegyünk. 

A csalétek ajánlott alkalmazási dózisa: 1 db csalétekállomás/5 m
2
 

A készítmény kihelyezését követően, annak vonzó hatása miatt, ideiglenesen megnövekvő 

hangyaaktivitást tapasztalhatunk. Az irtószert mindaddig tartsuk kihelyezve, amíg a 

hangyák jelenléte megszűnik. Ha sok a hangya, és a csalétek elfogy, vagy megrongálódik, 

úgy újabb csalétket kell kihelyezni. A kihelyezett csalétket takarításkor a víztől óvjuk, 

mert hatékonysága megszűnik. A termék alkalmazásakor egyéb, felületkezelő rovarirtó 

szert ne használjunk, az ugyanis akadályozhatja a hangyákat a csalétek felkeresésében. 

  



12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. 

A csalétket úgy alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen 

hozzá. Csomagolatlan élelmiszer közelében ne alkalmazzuk. 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény porát ne lélegezzük be. A készítmény használata után 

bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni.  

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 

okozhat. 

Ne juttassuk a szert, annak fel nem használt maradékát, illetve csomagolóanyagát 

csatornába, folyókba, vízfolyásokba, állóvizekbe. 

Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást és a címkét az orvosnak 

meg kell mutatni. 

Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem 

férhető helyen tárolandó. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/97/2014. DDO 


