
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Bros Szuper hangyairtó szer 

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

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

  4. Engedély száma: JKF/9506-4/2016. 

  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: 

Fehér színű, homogenizált por, amely hatását érintőméregként fejti ki. Biztonságát a hozzáadott 

keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

10, 25, 50 papír vagy műanyag zacskóban, 100, 125, 150, 200, 250, 400, 500 gramm porozó 

nyílásokkal ellátott műanyag flakonban, 1 kg töltőtömeggel papírdobozban illetve műanyag 

dobozban kerül fogalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, 0-30°C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól számítva 

5 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

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

alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A doboz műanyag tetején lévő perforált részt nyomjuk be, és a forgatható lyuggatott részt 

fordítsuk a nyílás fölé.  

A készítményt kétféleképpen juttathatjuk ki: 

1. Porozással 

A doboz tartalmát egyenletesen, 10 gramm (2 teáskanálnyi) mennyiségben szórjuk ki a 

hangyák megfigyelt vonulási útvonalaira, így behordják a port a fészekbe és elpusztítják a 

kolóniát. 

2. Locsolással  
A szerből 100 gramm mennyiséget oldjunk fel 2,5 liter vízben, majd az oldatot – az 

elkészítést követően azonnal felhasználva – a hangyák vonulási útvonalaira óvatosan 

locsoljuk ki (kb. 0,5 l/boly). 

Reggel és este alkalmazzuk. A készítménnyel érintkező hangyák kb. 24 óra múlva a szertől 

elpusztulnak. Szükség esetén a kezelést ismételjük meg. 

12. Figyelmeztetés: 

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Súlyos szemirritációt okoz. 

Allergiás bőrreakciót válthat ki. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást 

és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.  
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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. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2566-1/2016 


