
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Bros ruházatkezelő kullancsriasztó aeroszol 

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

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

  4. Engedély száma: JÜ-12361-3/2014. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 19. és 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer 

  6. Hatóanyaga: 20% dietil-touamid + 0,025% deltametrin + 0,01% citriodiol + 0,01% geraniol 

  7. Csomagolás: 
50, 90, 100, 150, 200 és 250 ml töltési térfogattal, műanyag kupakkal fedett, aeroszol porlasztást 

biztosító szórófejjel ellátott fém palackban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes, hőforrástól és napfénytől védett, 

maximum 50°C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 
Kullancsok távoltartására és a ruházatra kerülő példányok elpusztítására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 
Használat előtt a flakont alaposan rázzuk fel! 

Tartsuk a flakont függőlegesen, a készítményt kb. 15 cm távolságról permetezzük a védendő 

felsőruházatra (pl. ingre, nadrágra, zokni szárára, stb.) illetve cipőre, bakancsra.  

A kezelt és ki nem mosott ruházat maximum 20 napig biztosítja a kullancsok riasztását, továbbá az 

arra került egyedek elpusztítását. A kezelt ruhaneműt csak a kullancsveszélynek kitett helyen 

viseljük, a szabadból bejőve vegyünk fel tiszta ruhát. 

11. Figyelmeztetés: 
Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk! 

Közvetlenül a bőrfelületre juttatni tilos. Ne használjuk zárt térben. 2 éven aluli gyermekek 

ruházatának kezelésére nem ajánlott. 2-12 év közötti gyermekek esetében csak korlátozottan, 

fokozott óvatossággal, felnőtt felügyelete mellett használjuk. Csak a feltétlenül szükséges 

mennyiséget használjuk. Használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni.  

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek elől elzárva tartandó. 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény szembe, nyálkahártyára ne kerüljön, a permetet ne lélegezzük 

be. Ha szembe jut, bő vízzel, néhány percen keresztül öblítsük ki, majd forduljunk orvoshoz. 

Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a 

csomagolást és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

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.  

A készítmény a pamut, gyapjú és nylon anyagot nem károsítja, de károsíthatja a műszálas 

anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, a bőrt és a festett, lakkozott felületeket. 

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 lángba vagy izzó anyagra permetezni! Gyújtóforrástól távol tartandó 

– Tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! A készülék utántöltése tilos! 

12. Címkefelirat: 

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

13. OEK szakvélemény száma: 7711/66/2014.DDO 


