
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: Detmol-flex rovarirtó aeroszol 

  2. Gyártja: Frowein GmbH & Co. (Albstadt, NSZK) 

  3. Forgalomba hozza: Biolon Ipari és Kereskedelmi Kft., 

8200 Veszprém, Erdész u.12. 

  4. Engedély száma: OTH 2430/2000. 

  5. Minősítése: szabad forgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 1,2 % permetrin + 0,6 % természetes piretrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható, fémpalackba csomagolt gáz- és 

folyadékelegy. A készítmény hatását érintőméregként fejti ki. Hatóanyagtartalma alapján 

szabad forgalmú irtószernek minősül. 

  8. Csomagolás: 

750 ml névleges töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel kerül 

forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

számítva 2 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a flakonon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke, 

hangya stb.) és repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok stb.), valamint szabadban darazsak 

irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A készítmény többcélú használatára a címkefeliraton betűvel (P, A, I) jelzett szórófejek 

szolgálnak. 

A „P-típusú” szórófej nagyobb helyiségben gyors ködképzést biztosít. 

Az „A-típusú” szórófej részben automatikus, részben folyamatos kézi ködpermet 

kijuttatást tesz lehetővé.  

Az „I-típusú” szórófej csótányok búvóhelyeinek és darázsfészek célzott kezelésére 

szolgál. 

 Repülő rovarok irtása 

Az ajtókat és ablakokat zárjuk be, majd a ködpermetet a P vagy A típusú szórófejjel a 

légtérbe egyenletesen juttassuk ki. Ezt követően a nyílászárókat legalább 3 órán keresztül 

tartsuk zárva és a szellőztetést csak ezt követően végezzük el. 

 Rejtett életmódú rovarok irtása 

Az ajtókat és ablakokat zárjuk be. A P-típusú szórófejjel célzottan a búvó- és tartózkodási 

helyeket és vonulási utakat, az I-típusú szórófejjel pedig elsősorban a csótányok 

búvóhelyeit kezeljük. Légtér telítésére az A-típusú szórófejet használjuk. 

Egy palack tartalma (750 ml) rejtett életmódú rovarok irtásakor 500 m
3
, repülő rovarok 

irtásakor 3000 m
3
 nagyságú légtér kezeléséhez elegendő. 
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A ködképzés időtartamát a kezelésre kerülő helyiség nagyságának, az alkalmazandó 

szórófej-típusnak, valamint az adott rovar fajának figyelembe vételével minden esetben 

meg kell állapítani! 

Helyiségben, 100 légm
3
 –re (!) alkalmazandó ködképzési idő:  

 Rovarfaj             szórófej-típus 

          „P”      „A” 

       (ködképzés időtartama – másodperc) 

Repülő rovar     kb.  5     kb.  8 

Rejtett életmódú rovar  kb.30     kb.50 

Az A-jelű szórófej alkalmazásakor azt a palackra szereljük fel és tegyük a palackot a 

kezelendő helyiségben viszonylag magas helyre, szilárd alapra, majd rögzítsük a szelepet 

(azt bekattanásig nyomjuk be). Nagyobb helyiségben a ködpermet jobb eloszlása 

ventillátorral vagy a palack mozgatásával biztosítható. 

A P-jelű szórófej alkalmazásakor, „kényes felületek” esetén a ködpermetet legalább 1 

méter távolságból juttassuk a kezelt felületre. Ilyen esetben célszerű kisebb, nem látható 

felületen az esetleges anyagkárosító hatást kipróbálni. 

Az I-jelű szórófej alkalmilag (elsősorban darázsirtásra) használható. 

 Darazsak irtása 

A fészek és közvetlen környékének kezelése kizárólag a teleszkópos toldalékra helyezett 

I-jelű szórófejjel ellátott palackkal történhet. A kezelésre a kora reggeli vagy a sötétedés 

utáni időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor tartózkodnak legtöbben a fészekben. A fé-

szekbe jutó hideg ködpermettől a darazsak először lebénulnak, majd elpusztulnak. 

A ház falán vagy a tető alatt található darázsfészek bejáratát soha ne zárjuk le, mert a 

darazsak esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak. 

A magasan elhelyezkedő fészkeket a teleszkópos hosszabbító nyél segítségével kezeljük, 

amellyel a permetezés szöge és iránya is szabályozható. 

12.Figyelmeztetés 

Élelmiszertől elkülönítve, száraz, fagymentes, tűzforrástól távol, gyermekek által hozzá 

nem férhető helyen tárolandó. Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjá-

tékra és háziállatra ne kerüljön. Kezeléskor az élelmiszereket tegyük el, vagy takarjuk le. 

Az akváriumot takarjuk le és a légszűrőt kapcsoljuk ki. A permetet közvetlenül ne léle-

gezzük be! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le. Gyermekek az irtó-

szert nem kezelhetik! 

Darazsak irtásakor védőruha, szem-, kéz- fej- és arcvédelmet biztosító egyéni védőeszköz 

viselése kötelező! Ajánlatos dupla védőruházat viselése, mert a szúrás a vékony ruházaton 

áthatolhat! 

Vigyázat! A készülékben túlnyomás uralkodik, felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 
o
C feletti 

hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék 

utántöltése, valamint működtetés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos!  
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13. Címkefelirat: 

13.1. Az aeroszol palackon tartalmazza  

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

13.2. A teleszkópos toldalékhoz a következő szöveg mellékelendő:  

A teleszkópos toldalék a Detmol Flex rovarirtó aeroszollal történő darázsirtás 

biztonságos végzésére szolgál. 

Alkalmazásakor a következő sorrendet tartsuk be: 

1. Az aeroszol palackot alulról úgy helyezzük a tartóba, hogy az a billenőkarhoz ütköz-

zön, majd azt a két anya segítségével rögzítsük. 

2. A csuklón levő anyát lazítsuk meg és a teleszkóp szögét a ködképzés kívánt irányának 

megfelelően állítsuk be. 

3. A zsinórvezető huzalt fordítsuk el a billenőkarral párhuzamosan felfelé, a spirál gyű-

rűtől kb. 2-3 cm távolságra. 

4. A nyelet húzzuk ki a kívánt, 1,65 - 3 m közötti hosszúságúra, majd azt a rudak 

elforgatásával rögzítsük. 

5.  Huzamosabb ideig történő ködképzéskor a zsinór rögzítése a kapocs alá helyezve az 

anyával biztosítható. 

5. A fekete markolatú leszerelt fej bármely aeroszol palack működtetésére külön is alkal-

mas. 

14. OEK szakvélemény száma: 8011/131/2000.DDO 


