
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Coop szúnyog- és légyirtó aeroszol  

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

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

  4. Engedély száma: JKF/8626-4/2016. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,2% tetrametrin + 0,05% esbiotrin + 1% piperonil-butoxid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható, fémpalackba zárt gáz- és 

folyadékelegy. Hatását érintőméregként fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

300 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel ellátott fémpalackban kerül 

forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Száraz, hűvös, fagymentes, sugárzó hőtől, fénytől védett, max. 35 
o
C hőmérsékletű helyen 

tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a palackon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

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

11. Használati utasítás: 

Használat előtt a palackot alaposan 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. 

A palackot függőlegesen, szórófejjel felfelé tartva nyomjuk meg, és a helyiségben körben járva a 

rovarirtószert 5 másodpercig permetezzük ki a légtérbe. 

12. 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. Mérgező a vízi szerveze-

tekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Az akváriumot, terráriumot, 

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 készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Túlérzékeny egyének és kisgyermekek a 

termék használatakor ne tartózkodjanak a helyiségben. 

Gyermekek kezébe nem kerülhet!  

Figyelem! Propán bután hajtógázas! A készülék utántöltése tilos! 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2235-1/2016. 


