
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Coop csótány- és hangyairtó aeroszol 

  2. Gyártja: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., 6725 Szeged, Kenyérgyári út 5. 

3. Forgalomba hozza: Kalmár Coop Kft., 4220 Hajdúböszörmény, Téglagyár út 1. 

  4. Engedély száma: JKF/14378-2/2016. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,2 % tetrametrin + 0,15 % permetrin + 1 % piperonil-butoxid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 
Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható gáz- és folyadékelegy.  

A készítmény hatását érintőméregként fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

200, 300 és 400 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel és 

szórókupakkal fémpalackban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes, sugárzó hőtől védett, max. 35 C 

hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a palackokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (csótány, hangya) irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

Használat előtt a palackot alaposan fel kell rázni! 

A helyiség kijárattól legtávolabbi részén kezdjük a készítmény kijuttatását, miközben 

haladjunk a kijárat felé, így elkerülve a készítmény belélegzését. 

A palackot a kezelendő felülettől 30 cm távolságra tartva a permetet célzottan a rovarok 

búvóhelyeire (repedések, törések, falakon/padlón áthaladó csövek környéke, szegőlécek, 

szellőzőnyílások, stb.) és vonulási útjaira kell kiporlasztani. 

Egy méteres szakaszon 5 másodpercig alkalmazzuk az aeroszolt. A kezelést követően 

alaposan szellőztesse ki a helyiséget.  

Csótányirtáskor a padló- és falrések, ajtórepedések, szeméttároló, mosdókagyló, 

mosogató, fürdőkád, WC környéke stb. kezelendő.  

A szer 24 óra alatt fejti ki hatását.  

Hatástartóssága zárt térben: 6 hét 

Repülő rovarok (legyek, szúnyogok) irtására nem használható! 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. 

Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra, élelmiszerre ne kerüljön. 

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

nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a 

szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. 

Gyermekektől elzárva tartandó. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik!  

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. 
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Figyelmeztetés: Veszély. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás 

uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol 

tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 

50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3911-1/2016. 


