
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Bros Új hangyairtó granulátum 

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

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

  4. Engedély száma: JKF/6801-3/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,024% fipronil + 0,01% szilícium-dioxid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Rózsaszínű, kristályos granulátum. Biztonságát a hozzáadott keserű anyag (Bitrex) 

fokozza. 

  8. Csomagolás: 

25, 50, 60, 80, 100, 120, 145, 150, 200, 250, 280 és 500 gramm, illetve 1 kg töltő-

tömeggel, porozó nyílásokkal ellátott műanyag flakonban, műanyag vödörben vagy 

műanyag tasakban 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 valamint a ház körül és a teraszon előforduló házi és kerti hangyák 

elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A granulátumot 10 gramm (kb. 2 teáskanálnyi) mennyiségben szórjuk ki kis 

kartonlapokra, majd azokat helyezzük a hangyák vonulási útjaira, lehetőleg a fészkük 

közelébe. A hangyák néhány órán 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.  

Szükség esetén a kezelést ismételjük meg. Amennyiben a granulátumot víz érte, úgy 

helyezzünk ki frisset. Ha a tárolás során a granulátum összecsomósodik, a kiszórás előtt 

rázzuk össze. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

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

hozzá. Csomagolatlan élelmiszer közelében ne alkalmazzuk. A készítmény használata 

után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. 

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: DD-EPID /902-1/2015. 


