
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Bros szúnyogirtó lap (Bros szúnyogirtó lámpáshoz) 

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

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

  4. Engedély száma: JÜ-11540-3/2012. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 33,85% d-alletrin (440 mg d-alletrin/lap) 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

3,5x2 cm-es, halványlila színű cellulóz lap, amelyből a hatóanyag párolgás útján, hő hatására 

szabadul fel. Biztonságát a hozzá adott keserű anyag (Bitrex) fokozza. Szinergensként piperonil-

butoxidot tartalmaz. 

  8. Csomagolás: 

A szúnyogirtó lapok az alábbi módokon, címkefelirattal ellátott karton dobozban elhelyezve 

kerülnek forgalomba: 

– Bros szúnyogirtó lámpással együtt: 1 db lap + 1 db mécses, 

– utántöltésre: 3 db lap + 3 db mécses. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 

évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Szabadban (kerthelyiségben, teraszon) a Bros szúnyogirtó lámpásba helyezve szúnyogok 

elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A Bros szúnyogirtó lapot és a lámpást együtt tartalmazó kiszerelés dobozán: 

1. A szúnyogirtó lapot csúsztassuk a lámpás tetején lévő rácsos felületre. 

2. A csomagolásban található mécsest gyújtsuk meg, majd óvatosan, műanyag tartójával együtt, 

ütközésig csavarjuk be a lámpás alján található nyílásba. Közben a lámpást tartsuk 

függőlegesen! 

3. A lapok és a mécses cseréje előtt várjuk meg, amíg a lámpás kihűl! 

A lap kb. 30 perc után fejti ki hatását. Egy lap, egy kb. 20 m
2
-es területen, 6 órán keresztül 

biztosít megfelelő hatékonyságot. Ennél nagyobb területen használjunk egyszerre több lámpást. 

11.2. A Bros szúnyogirtó lap utántöltő dobozán: 

A Bros szúnyogirtó lap a Bros szúnyogirtó lámpásban használható. 

1. 1 db szúnyogirtó lapot csúsztassunk a lámpás tetején lévő rácsos felületre. 

2. A csomagolásban található mécsest gyújtsuk meg, majd óvatosan, műanyag tartójával együtt, 

ütközésig csavarjuk be a lámpás alján található nyílásba. Közben a lámpást tartsuk 

függőlegesen! 

3. A lapok és a mécses cseréje előtt várjuk meg, amíg a lámpás kihűl! 

A lap kb. 30 perc után fejti ki hatását. Egy lap, egy kb. 20 m
2
-es területen, 6 órán keresztül 

biztosít megfelelő hatékonyságot. Ennél nagyobb területen használjunk egyszerre több lámpást. 

12. Figyelmeztetés: 

A szúnyogirtó lap elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet.  

Gyermekek a terméket nem használhatják! 
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A lámpást ne használjuk erős szélben! A lámpást használat közben letakarni tilos! A lámpást ne 

használjuk, 1 éves kor alatti gyermekek, beteg vagy allergiás személyek közelében. 

A termék méhekre mérgező! 

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

Rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

13. Címkefelirat: 

13.1. A Bros szúnyogirtó lapot és a lámpást együtt tartalmazó kiszerelés dobozán: 

az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10., 11.1. és 12. pontját kell feltüntetni; 

13.2. A Bros szúnyogirtó lap utántöltő dobozán: 

az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10., 11.2. és 12. pontjait kell feltüntetni. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/111/2012.DDO 


