
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Exit Dust csótány- és hangyairtó szer 

  2. Gyártja: Agriphar S.A. (Ougrée, Belgium) 

  3. Forgalomba hozza: Arysta LifeScience Magyarország Kft., 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 

  4. Engedély száma: OTH 576-3/2010. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,25% cipermetrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, homogenizált por, amely hatását a rovarokra érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

250 és 500 gramm töltőtömeggel, műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, hangya, bolha, ágyi poloska stb.) továbbá a ház 

körül és a teraszon házi és kerti hangyák irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A doboz műanyag tetejét a perforált részeknél éles eszközzel óvatosan lyukasszuk ki.  

A készítményt kétféleképpen juttathatjuk ki: 

1. Zárt térben, rejtett életmódú rovarok elpusztítására porozással 

A doboz tartalmát egyenletesen, 10 gramm/m
2
 mennyiségben szórjuk ki a csótányok által 

látogatott helyeken, illetve a hangyák megfigyelt vonulási útvonalaira. 

2. A ház körül és a teraszon előforduló hangyák elpusztítására locsolással 
A szerből a hangyaártalom mértékétől függően 25-50 grammot oldjunk fel 5 liter vízben, 

majd az oldatot – az elkészítést követően azonnal felhasználva – a hangyák vonulási 

útvonalaira óvatosan locsoljuk ki. 

A készítménnyel érintkező csótányok és hangyák a szertől elpusztulnak. Szükség esetén a 

kezelést ismételjük meg. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazzuk! 

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

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény élelmiszerre, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön. 

Használatkor az élelmiszereket és az akváriumot le kell takarni, vagy a helyiségből ki kell vinni. 

Az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki.  

Állat kezelésre nem alkalmazható! 

A porozószert közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, 

nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került készítményt bő, szappanos vízzel mossuk le, a 

szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Használata után szappanos vízzel kezet 

kell mosni. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az 

irtószert nem kezelhetik! 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/2/2010. DDO 


