
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Bros zselés molyirtó kazetta 

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

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

  4. Engedély száma: JKF/11998-3/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 9,69% empentrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Lila illetve kék színű, 2x3 ml térfogatú, illatosított folyadék, amely hatását párolgás útján fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

2 db, egyenként légmentesen záródó, kettéosztott fóliatasakba töltött gél, karton lapra illesztve 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

évig használható fel. 

(A gyártás idejét a flakonon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Textíliák tárolására szolgáló helyeken (pl. szekrényben, fiókban stb.) elhelyezve, ruhamolyok 

elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

1. A karton csomagolást a perforáció mentén válasszuk ketté. 

2. A csomagolás hátsó oldalát nyissuk fel. 

3. A gélt tartalmazó bliszterről távolítsuk el az alumínium védőfóliát. Amennyiben szükséges, 

ehhez emeljük ki a kartonból, majd a fólia eltávolítása után illesszük vissza rögzülési helyére. 

4. A karton hátlapot a hosszanti oldalán középen hajtsuk be, majd az oldalt lévő fület illesszük be a 

vágásba. 

5. Az így használatra kész gélt akasszuk a szekrény fogastartó rúdjára, vagy állítva helyezzük a 

ruhák mellé a fiókba, polcra. 

Egy molyirtó gél egy 1 m
3
 térfogatú tároló védelmére elegendő. Nagyobb szekrényben több gélt 

kell egyszerre használni. 

A termék hatása kb. 6 hónapon keresztül, illetve kiszáradásáig érvényesül. 

12. Figyelmeztetés: 

A gélt tartalmazó tasakot ne nyissuk, illetve ne szúrjuk fel.  

A készítmény használata után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. Gyermekek kezébe nem 

kerülhet! Élelmiszertől elkülönítve tárolandó. A molyirtó gélt úgy helyezzük el, hogy gyermek és 

háziállat ne férhessen hozzá. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben 

hosszantartó károsodást okozhat. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2831-1/2015 


