
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: Bros Szuper hangyairtó granulátum 

2. Gyártja: Bros Sp. zo.o. sp.k. (Poznan, Lengyelország) 

  3. Forgalomba hozza: Bros Hungary Kft., 2144 Kerepes, Rózsavölgyi út 16. 

  4. Engedély száma: JKF/9507-4/2016. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 1% permetrin + 0,01% szilicium-dioxid  

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Piros színű szemcsés granulátum. Hatását a házi hangyákra gyomorméregként fejti ki. 

Biztonságát a hozzá adott keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

25, 50, 60, 80 gramm papír vagy műanyag zacskóban, 100, 120, 145, 150, 200, 250, 280, 

500 gramm porozó nyílásokkal ellátott műanyag flakonban,  1 kg töltőtömeggel műanyag 

dobozban kerül fogalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

használható fel. 

(A gyártás idejét a címkefeliraton fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben valamint a ház körül és a teraszon házi és kerti hangyák elpusztítására 

alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A granulátumot kb. 10 gramm mennyiségben szórjuk ki kis karton lapokra, majd azokat 

helyezzük a hangyák vonulási útjaira, lehetőleg fészkük közelébe. Nagy fertőzöttség esetén 

nagyobb mennyiséget használjunk. 

A hangyák néhány órán át belül felkeresik a csalétket és azt elfogyasztva 24 órán belül 

elpusztulnak, illetve azt a fészekbe hordják, az ott tartózkodókat ezzel táplálják, melynek 

következtében a hangyák száma jelentősen csökken. 

Jól rázza fel, ha összecsomósodott – a termék nem veszti el funkcionális tulajdonságait. 

Amennyiben a granulátumot víz érte, úgy helyezzünk ki frisset. 

A feleslegessé vált készítmény a szemétbe kidobható.  

12. Figyelmeztetés: 

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Allergiás bőrreakciót 

válthat ki. A készítmény használata után bő, szappanos vízzel mossunk kezet.  



Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. A 

készítményt úgy helyezzük el, hogy gyermek és háziállat ne férhessenek hozzá. Csak a 

használati utasításnak megfelelően alkalmazzuk. 

Esetleges mérgeződés esetén orvoshoz kell fordulni, a csomagolást és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2568-1/2016 


