
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Faracid+ hangya- és csótányirtó permet 

  2. Gyártja: Unichem d.o.o. (Vrhnika, Szlovén Köztársaság) 

  3. Forgalomba hozza: Unichem Gaia Kft., 1172 Budapest, Cinkotai út 26. 

  4. Engedély száma: JÜ-8915-3/2013. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,3% permetrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Színtelen vizes oldat, amely ölőhatását a rovarokra érintőméregként fejti ki. 

Szinergensként 0,6% piperonil-butoxidot tartalmaz. 

  8. Csomagolás: 
– 200 és 500 ml töltési térfogattal, műanyag flakonban, mechanikus szórófejjel, valamint 

– 200, 500 ml és 1 l töltési térfogattal műanyag flakonban, csavaros kupakkal (utántöltésre) 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét a flakonon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben előforduló házi és kerti hangyák, valamint csótányok irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A mechanikus szórófejjel ellátott (200 és 500 ml töltési térfogatú) kiszerelések címkéjén 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

A készítményt légtérkezelésre használni tilos! 

A szórófejet fordítsuk „ON” állásba, majd a permetet a pisztoly segítségével célzottan 

juttassuk a rovarok búvó- és tartózkodási helyére. Permetezés közben a flakont a 

kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk. A felületre annyi permetet juttassuk, 

amennyitől az enyhén nedves lesz. A nedvszívó, porózus (pl. fa, meszelt fal), illetve 

tömör (pl. csempe, járólap) felületek eltérő mennyiségű permettel kezelendők, de max. 30 

ml készítményt juttassunk ki m
2
-enként (ez kb. 16 pumpálással kipermetezhető 

mennyiség). 

Hangyák előfordulásakor azok vonulási útjaira, és fészkeik köré juttassuk a készítményt, 

csótányok előfordulásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és WC 

környékét permetezzük. 

A rovarok a kezelt felülettel érintkezve 2-3 héten keresztül elpusztulnak. 

Amennyiben a rovarok előfordulását továbbra is észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg. 

A permet eltávolításával járó takarítást követően szintén szükséges lehet az újrakezelés. –

Kényes felületek kezelése előtt egy nem látható ponton ajánlott próbakezelést végezni. 

A Faracid+ hangya- és csótányirtó permet utántöltésre is forgalomba kerül, 200 és 500 ml-

es, valamint 1 literes kiszerelésben. 

11.2. Az utántöltésre szolgáló (200, 500 ml és 1 l töltési térfogatú) kiszerelések címkéjén 

Kizárólag a kiürült, szórófejjel ellátott termék utántöltésére szolgáló kiszerelés! 

Az utántöltő palack zárókupakját csavarjuk le, majd a kiürült, szórófejjel ellátott 200 vagy 

500 ml-es Faracid+ hangya- és csótányirtó permet flakonjáról a szórófejét csavarjuk le, és 

azt tegyük át az utántöltő palackra. 
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12. Figyelmeztetés: 

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! 

Permetezés előtt a helyiségből az ott található akváriumokat, terráriumokat távolítsuk el, 

illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. Nagyon 

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

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Ne permetezzük elektromos 

berendezésekre! Csak olyan helyen alkalmazható, ahol a gyermekek és a háziállatok a 

kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, 

élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! 

A keletkező permetet közvetlenül ne lélegezzük be. Arra érzékeny embereknél bőr vagy 

légzőszervi irritációt okozhat. Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal 

orvoshoz kell fordulni. 

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! 

Eredeti csomagolásban, élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol, gyermek és 

haszonállat által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen tárolandó. Gyermekek kezébe 

nem kerülhet. 

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/37/2013. DDO. 


