
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Deltasect
®
 DP rovarirtó porozószer 

2. Gyártja: Sharda Cropchem Ltd. (Mumbai, India) 

3. Forgalomba hozza: Sharda Hungary Kft., 1147 Budapest, Öv utca 182/B 

4. Engedély száma: JKF/9702-4/2016. 

5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,05% deltametrin 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, szemcsés por, amely hatását érintőméregként fejti ki. 

8. Csomagolás: 

– 100, 150, 200, 250 és 300 gramm töltőtömeggel, porozó nyílásokkal ellátott műanyag 

flakonban; 

– 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 és 3 kg töltőtömeggel, alumínium tasakban; valamint 

– 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 és 3 kg töltőtömeggel, műanyag vödörben 

kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

4 évig használható fel.  

(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben csótányok, valamint zárt térben és az erkélyen, teraszon előforduló házi és 

kerti hangyák elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100, 150, 200, 250 és 300 g-os) kiszerelések 

csomagolásán: 

A készítményt használat előtt óvatosan rázzuk fel! 

A flakont enyhén megdöntve juttassuk ki a porozószert a rovarok vonulási útjára (pl. a 

mosdókagyló, mosogató, fürdőkád és WC környékére), hasadékokba, repedésekbe (pl. 

padló- és falrésekbe), illetve a hangyafészek közelébe, fénytől védett, huzatmentes helyre. 

1 m
2
 felületre (vékony rétegben!) 10 gramm (kb. 2 púpozott kávéskanálnyi) porozószert 

szórjunk ki. Ügyeljünk arra, hogy a kiszórt port ne érje nedvesség. 

A készítmény hatását a zárt térben több hétig, illetve feltakarításáig fejti ki. 

11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 és 3 kg) kiszerelés 

csomagolásán: 

A porozószert vékony rétegben, célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire (pl. 

padló- és falrésekbe, ajtórepedésekbe), illetve vonulási útjaira (pl. szeméttároló, 

mosdókagyló, mosogató, fürdőkád és a WC környéke) juttassuk ki. 

1 m
2
 felületre, szükség szerint, 10 grammot szórjunk ki. Ügyeljünk arra, hogy a kiszórt port 

ne érje nedvesség. 

A készítmény hatását a zárt térben több hétig, illetve feltakarításáig fejti ki. 
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12. Figyelmeztetés: 

12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100, 150, 200, 250 és 300 g-os) kiszerelések 

csomagolásán: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

Ne alkalmazzuk közvetlenül állatokon, lakástextileken illetve élelmiszerek tárolására, 

feldolgozására, fogyasztására használt felületeken. 

Használat előtt az akváriumot, terráriumot és az állatok ketreceit takarjuk le, az akvárium 

levegőztetőjét kapcsoljuk ki, illetve ezeket vigyük ki a helyiségből. Nagyon mérgező a 

vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába 

engedni nem szabad. 

A termék használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Az anyag porát nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szembejutást. Lenyelés esetén 

azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 

mutatni. 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem 

férhető helyen tárolandó. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 és 3 kg) kiszerelés 

csomagolásán: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

Ne alkalmazzuk közvetlenül állatokon, lakástextileken illetve élelmiszerek tárolására, 

feldolgozására, fogyasztására használt felületeken. 

Használat előtt az akváriumot, terráriumot és az állatok ketreceit takarjuk le, az akvárium 

levegőztetőjét kapcsoljuk ki, illetve ezeket vigyük ki a helyiségből. Nagyon mérgező a 

vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába 

engedni nem szabad. 

A termék használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Az anyag porát nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szembejutást. Lenyelés esetén 

azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 

mutatni. 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem 

férhető helyen tárolandó. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

A 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. sz. mellékletének 

vonatkozó előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

13. Címkefelirat: 

13.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100, 150, 200, 250 és 300 g-os) készítmény 

csomagolása 

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12.1. pontjait. 

13.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 és 3 kg) készítmény 

csomagolása 

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12.2. pontjait. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2625-1/2016 


