
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Envira EC rovarirtó koncentrátum 

  2. Gyártja: Chrysamed Kimya San. ve Dis Tic Ltd. (Izmir, Törökország) 

  3. Forgalomba hozza: Antix Kft., 2475 Kápolnásnyék, Ország út 21. 

  4. Engedély száma: JKF/8883-4/2016. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 11,13% permetrin + 5,57% esbiotrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárgás színű, jellegzetes szagú folyadék, amely hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

– 50 és 100 ml valamint 1 liter töltési térfogattal műanyag flakonban, továbbá 

– 5 liter töltési térfogattal műanyag kannában kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fagymentes, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, hangyák, bolhák, ágyi poloska, stb.) és házi 

légy irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot alaposan rázzuk fel, majd a szükséges 

mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza. 

60 ml koncentrátumot keverjünk el alaposan 5 liter vízzel. Az így elkészített munkaoldat átlagosan 
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felület kezelésére elegendő. 

Hatékonysági okok miatt minden esetben törekedjünk a tömör felületek (pl. csempe, járólap, üveg, 

műanyag ajtó- és ablaktok) kezelésére és kerüljük a nedvszívó, porózus felületek (pl. meszelt fal, 

fa és farost, tapéta stb.) permetezését! 

A bekevert munkaoldatot használat előtt alaposan rázzuk össze. 

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezésnél: 

A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait 

permetezzük. Fordítsunk figyelmet a szellőzőnyílások, a szerelőcsatornák, valamint a beépített 

berendezések környezetének a kezelésére. 

Házi légy irtásakor: 

A permetlevet a legyek által látogatott felületekre, pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, 

oszlopokra, ablak- és ajtókeretre kell kijuttatni. 

Az elkészített munkaoldatot permetezés előtt minden esetben össze kell rázni vagy fel kell keverni, 

és még aznap felhasználni. A kezelt helyiséget a kezelést követően kb. 30 percig tartsuk zárva, 

ezután kb. 30 percen keresztül, alaposan szellőztessünk ki. 

Hatástartóssága tömör felületeken kb. 2 hét. 



12. Figyelmeztetés: 

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! 

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem 

férnek hozzá. Ruhanemű vagy ágynemű kezelésére nem használható. Ügyeljünk arra, hogy a 

permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra 

ne kerüljön! Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire!  

Permetezés közben a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak. 

A készítmény használata közben viseljünk megfelelő védőfelszerelést. A keletkező permetet és 

gőzét ne lélegezzük be. Arra érzékeny személyeknél bőrirritációt, túlérzékenységet okozhat.  

A termék használata közben ne együnk, igyunk vagy dohányozzunk. A munka befejeztével 

kezünket és arcunkat szappanos vízzel mossuk meg. A kezelt helyiségek a kipermetezett 

készítmény felszáradását és alapos szellőztetést követően vehetők használatba. 

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve 

takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. 

A készítményt és csomagolóanyagát élővízbe vagy csatornába juttatni tilos. Méhekre veszélyes! 

Eredeti csomagolásban, élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá 

nem férhető, száraz, hűvös helyen, gyújtóforrásoktól távol tárolandó. 

A készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú 

mellékletének vonatkozó előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2363-1/2016. 


