
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Chemotox légy- és szúnyogirtó aeroszol 

  2. Gyártja: S.C. Johnson Europlant B.V. (Mijdrecht, Hollandia) 

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

  4. Engedély száma: JÜ-13274-3/2014. 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,125% d-fenotrin (0,125g/100g) + 0,10% pralletrin (0,10g/100g) 

  7. Csomagolás: 

300 és 400 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fém flakonban 

kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, fénytől védve, hűvös, max. 50°C hőmérsékletű helyen tárolva a 

gyártástól számítva 4 évig használható fel. (A gyártás idejét a palackokon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, repülő rovarok (legyek, szúnyogok) irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Használat előtt a flakont jól fel kell rázni! 

Az ajtót, ablakot csukjuk be. Tartsuk a flakont szórófejjel felfelé, függőlegesen, és győződjünk 

meg, hogy a szórófej nem az arcunk felé fordul, majd – egy átlagos méretű (kb. 30 légm
3
-es ) 

szobában – kb. 8-10 másodpercig, legyező mozdulattal permetezzük ki a helyiség légterébe az 

irtószert. A porlasztást a szoba közepén állva kezdjük, majd hátrálva haladjunk az ajtó felé, 

miközben a helyiség mind a négy sarka irányába jutassuk ki a ködpermetet.  

Szükség esetén, közvetlenül a lakásba berepült, felületeken pihenő rovarokra is permetezhető. 

A falaktól, bútoroktól és kárpitozott felületektől legalább 1 méter távolságra tartsuk a palackot. 

Hagyjuk el a helyiséget, zárjuk be az ajtaját 15 percre, majd ezt követően az ablakokat kinyitva 

alaposan szellőztessünk ki. 

11. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően, jól szellőztethető helyiségekben 

alkalmazzuk. Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra és háziállatra ne 

kerüljön. Használatkor az élelmiszereket tegyük el, vagy takarjuk le. Az akváriumot, terráriu-

mot, madárkalitkát takarjuk le, vagy vigyük ki a helyiségből. Az akvárium levegőztető 

berendezését kapcsoljuk ki.  

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be, és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára 

ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készít-

ményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Túlérzékeny egyének és kisgyermekek a termék haszná-

latakor ne tartózkodjanak a helyiségben. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Ne 

juttassuk a szert, annak fel nem használt maradékát, illetve csomagolóanyagát csatornába, 

folyókba, vízfolyásokba, állóvizekbe.  

Figyelem! Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására 

megrepedhet. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő 

hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó 

anyagra permetezni! Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem 

kerülhet! A készülék utántöltése tilos! 

12. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. és 11. pontokat. 

13. OEK szakvélemény száma: 7711/70/2014. DDO. 


