
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: DETMOLIN-P hidegködképzőszer 

  2. Gyártja: Frowein GmbH & Co., Aldstadt, NSZK 

  3. Forgalomba hozza: Biolon Ipari és Kereskedelmi Kft. , Veszprém, Erdész u. 12.  

  4. Engedély száma: OTH 1190/1996. 

  5. Minősítése: veszélyes irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,5 % természetes piretrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárgás színű, áttetsző. jellegzetes, vegyszeres szagú folyadék. Hatását érintőméregként fejti ki. 

A készítmény LD50 értéke patkányokon orálisan és dermális egyaránt több, mint 2000 mg/ttkg.  

  8. Csomagolás: 

10 literes fémhordóban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.  

(A gyártási időt a címkén fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) és rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi 

poloska, bolha, hangya, stb.) irtásra alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

HÍGÍTÁS NÉLKÜL HASZNÁLANDÓ! 

 Alkalmazási mennyiség:  

Repülőrovarok irtására: 0,3-1 liter/1000 légm3 

Rejtett életmódú rovarok irtásakor: 3-6 liter/1000 légm
3 

 A maximális dózis alkalmazása különféle berendezési tárgyaktól zsúfolt helyiségben célszerű. 

A kezelést német csótányok előfordulása esetén 5 hét, konyhai csótány előfordulása esetén 

pedig 5 hónap múlva meg kell ismételni. 

Technológia 

Kizárólag hidegködképzésre alkalmas eszközzel (pl. hidegködképző berendezéssel, 

megfelelő porlasztású szórófejjel ellátott permetezőgéppel, stb) juttatható ki. Kezeléskor a 

készítményből a szükséges mennyiséget pontosan mérjük ki, hogy annak befejezése után a 

készülék üres legyen.  

A nyílászárókat csukjuk be, a ventillátort, légkondicionálót kapcsoljuk ki. A megfelelő 

eredmény érdekében a kezelendő helyiséget gondosan készítsük elő. 

Ködképzés után a helyiség ajtaját és ablakait legalább 30 percig tartsuk zárva. 

Repülő rovarok irtásakor a ködöt egyenletesen juttassuk a légtérbe. 

Rejtett életmódú rovarok irtásakor a ködöt irányítsuk a rovarok búvó-, tartózkodási- és 

közlekedési területeire. Ennek érdekében nyissuk ki a szekrényeket, a berendezési tárgyakat, 

gépeket, stb. – amennyiben lehetséges – húzzuk el a faltól. 
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Behatási idő: 4-6 óra. Ezt követően legalább 30 perces szellőztetés után lehet a helyiséget 

rendeltetésszerűen használni. 

12. Óvórendszabály: 

A készítmény alkalmazásakor a 5/1972. (V.9.) EÜM rendelet mellékleteként kiadott Vegyszeres 

rovar- és rágcsálóirtás balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályának vonatkozó 

rendelkezéseit kell betartani. 

A szerves oldószerre érzékeny műanyagok a készítménnyel nem nedvesíthetők át. Nyílt láng 

környezetében alkalmazása tilos! Forró felületek (pl. kályha, fűtőtest) a köddel közvetlenül nem 

érintkezhetnek. 

Ügyeljünk arra, hogy tároláskor a fémkanna túl ne melegedjen. Az esetlege felmelegedett 

kannát kinyitás előtt szobahőmérsékletűre le kell hűteni. A kanna gondos zárására figyelmet kell 

fordítani. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OKI szakvélemény száma: 8011/43/1996..DDO 


