
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Compo hangyairtó permet 

  2. Gyártja: COMPO GmbH Co. KG (Münster, Németország) 

  3. Forgalomba hozza: Terracotta Magyarország Kft., 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 1. 

  4. Engedély száma: OTH 3487-3/2008. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,05% lambda-cihalotrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Áttetsző, vizes oldat, amely hatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

 500 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 

évig használható fel.  

(A gyártás idejét a flakonon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben és teraszon hangyák irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A kezelésre a kora reggeli vagy az esti időszak a legalkalmasabb, amikor a hangyák még a 

bolyban vannak. 

A készítménnyel a hangyák vonulási útjait és a boly bejáratait permetezzük be úgy, hogy a felület 

egyenletesen kissé nedves legyen. A flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk. 

A szórófejből a készítmény kétféle módon juttatható ki: 

 nagyobb felületre (pl. vonulási utak kezelése) a permetet porlasztással juttassuk ki, melynek 

során 1 folyóméterre a porlasztófej 10x történő megnyomásával 10 g termék juttatható ki; 

 pontszerű alkalmazáskor (pl. boly bejáratának kezelése) a folyadéksugaras kijuttatást 

alkalmazzuk. 

A kétféle kijuttatás a szórófej elején lévő szelep megfelelő irányban történő elfordításával a 

használat előtt beállítható.  

A készítménnyel érintkezve a hangyák elpusztulása több héten keresztül folyamatos. 

Ha ismételten hangyák előfordulását észleljük, a kezelést ismételjük meg. 

A hangyák a kezelt felülettel való érintkezést követő néhány óra elteltével pusztulnak el. 

12. Figyelmeztetés: 

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Élelmiszertől, italtól elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Ügyeljünk 

arra, hogy a permet élelmiszerre, italra, takarmányra ne kerüljön. Gyermekek az irtószert nem 

kezelhetik! 

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

Esetleges mérgeződés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni! 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/45/2008. DDO 


