
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Catch Chemotox szúnyogirtó lap  

(Kombinált - folyadékkal és lappal üzemelő – Catch Chemotox elektromos párologtató 

készülékhez) 

  2. Gyártja: Godrej Consumer Products Ltd.,  

  (Kattukuppam, Manapet Post, Pondicherry-607402. India)  

3. Forgalomba hozza: S.C. Johnson Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos tér. 6. 

4. Engedély száma: JÜ-5094-2/2011. 

5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 32 mg d-alletrin/lap 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Rózsaszín, 35 x 23 mm méretű, impregnált papírlap. Az elektromos párologtató készülékbe 

helyezett papírlapból a meleg hatására a hatóanyag felszabadul, amely a zárt térben levő 

szúnyogokat elpusztítja, illetve elriasztja.  

 8. Csomagolás: 

Az egyenként Catch Chemotox névvel ellátott, fóliába hegesztett lapok kétféle módon kerülnek 

forgalomba: 

– a kombinált - folyadékkal és lappal üzemelő – Catch Chemotox elektromos párologtató 

készülékkel együtt: 2 db lap, 

– utántöltésre, karton dobozban: 30 db lap. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 

évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben a kombinált - folyadékkal és lappal üzemelő – Catch Chemotox elektromos 

párologtató készülékbe helyezve szúnyogok elpusztítására és elriasztására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A kombinált, folyadékkal és lappal üzemelő (Catch Chemotox szúnyogirtó lapot is 

tartalmazó) Catch Chemotox elektromos párologtató készülék dobozán: 

Vegyen ki a fóliából egy szúnyogirtó lapot, és azt tegye a készülékbe, majd a készüléket dugja 

be a 220 V-os dugaszoló aljzatba.  

A készítmény szúnyogölő és szúnyogriasztó hatást 8- 10 órán keresztül biztosít.  

A lap rózsaszínről fehérre történő színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi.  

A fehér színű lapot újra cserélje ki.  

A lapot csak a hálózatból eltávolított készülékbe szabad elhelyezni. 

A lap utántöltésre külön is beszerezhető.  

Egy készülék max. 40 légm
3
-es (kb. 16 m

2 
alapterületű) helyiség kezelésére elegendő.  

Nagyobb helyiségben több készülék szükséges.  



–2– 

11.2. A Catch Chemotox szúnyogirtó lap utántöltő dobozán: 

Vegyen ki a fóliából egy szúnyogirtó lapot, és azt tegye a készülékbe, majd a készüléket dugja 

be a 220 V-os dugaszoló aljzatba.  

A készítmény szúnyogölő és szúnyogriasztó hatást 8- 10 órán keresztül biztosít.  

A lap rózsaszínről fehérre történő színváltozása az elhasználódás  

mértékét jelzi. A fehér színű lapot újra cserélje ki. A lapot csak a hálózatból eltávolított 

készülékbe szabad elhelyezni. 

A lap utántöltésre külön is beszerezhető.  

Egy készülék max. 40 légm
3
-es (kb. 16 m

2 
alapterületű) helyiség kezelésére elegendő.  

Nagyobb helyiségben több készülék szükséges.  

12. Figyelmeztetés: 

Tartsa be a használati utasítást, használat előtt gondosan olvassa el. 

A biztonsági előírások miatt őrizze meg a külső kartont dobozt.  

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

A készítményt élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat!  

A helyiségben lévő terráriumot, akváriumot és állatketrecet távolítsa el, vagy takarja le a 

használat előtt. Az akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja ki a készülék használatakor!  

Csatornába engedni nem szabad.  

A készülék használata folyamatosan nem ajánlott!  

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje.  

Ha a készülék elromlik, vagy megsérül, távolítsa el a konnektorból.  

A készülék részei nem javíthatóak, ezért ne próbálja megjavítani!  

A készüléket csak a hozzátartozó szúnyogirtó lappal használja, más anyag használata tüzet vagy 

mérgezést okozhat.  

A szúnyogirtó lap behelyezése vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.  

A tisztításhoz használjon száraz ruhát.  

Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos.  

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni és ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.  

A 220 V, 1,8 W, kettős szigetelésű, váltóárammal működő elektromos készülék nem tartalmaz 

veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt.  

Fontos, hogy a elektromos hulladékot szelektíven gyűjtsük, hogy lehetőség legyen anyagának 

újrahasznosítására.  

Vizes kézzel vagy fémtárggyal ne érintsük a készüléket!  

A készüléket működés közben letakarni tilos! 

13. Címkefelirat: 

- a kombinált. folyadékkal és lappal üzemelő (Catch Chemotox szúnyogirtó lapot is 

tartalmazó) Catch Chemotox készülék dobozán:  

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

– Catch Chemotox 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: 7711/180/2011. DDO 


