
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Ficam W rovarirtó koncentrátum  

  2. Gyártja: Bayer SAS Lyon, Franciaország (Gyáregység: BCS S.L. Quart de Poblet, Spanyolország) 

  3. Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Közegészségügyi Üzletág 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

  4. Engedély száma: JÜ-4452-4/2011. 

  5. Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 80% bendiokarb 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Bézs színű, jellemző szagú por. Hatását az ízeltlábúakra érintő- és gyomorméregként fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

15 gramm töltőtömeggel vízoldékony műanyag fóliába, majd címkefelirattal ellátott papírtasakba helyezve 

kerül forgalomba (gyűjtőcsomagolás: 10 db/doboz). 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, 35 °C-t meg nem haladó hőmérsékletű 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 házi légy és szuronyos istállólégy, valamint rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi 

poloska, hangya, ezüstös pikkelyke stb.), szabadban kizárólag élelmiszerlátogató legyek irtására 

használható fel. 

11. Használati utasítás: 

Óvatosan nyissuk fel a 15 g-os papírtasakot, majd a szükséges mennyiséget, a vízben oldódó áttetsző 

fóliát felnyitása nélkül tegyük a permetezőgépbe töltött vízbe.  

Várjuk meg, hogy a tasak a vízben maradéktalanul feloldódjon (kb. 5 perc).  

Ne érintsük a vízoldékony tasakot nedves kézzel, illetve kesztyűvel.  

● Rejtett életmódú rovarok ellen: 

– német csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke vagy hangya irtásakor:  

1 tasak (15 g) Ficam W rovarirtó koncentrátumot oldjunk fel 5 liter vízben; 

– konyhai csótány előfordulásakor, vagy nagy mértékű német csótány-fertőzöttség esetén:  

2 tasak (30 g) Ficam W rovarirtó koncentrátumot oldjunk fel 5 liter vízben. 

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

permetezzük. 

● Legyek (házi légy, szuronyos istállólégy, élelmiszerlátogató legyek) ellen: 

1 tasak (15 g) Ficam W rovarirtó koncentrátumot és 50 g kristálycukrot oldjunk fel 5 liter vízben. 

A permetlevet a legyek által látogatott felületekre:  

– zárt térben pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre;  

– szabadban pedig házak, ólak, istállók külső falfelületére, kerítésre  

kell kijuttatni. 

5 liter permetlé átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

A MUNKAOLDATOT FELHASZNÁLÁS ELŐTT, ÉS PERMETEZÉS KÖZBEN IS  

ALAPOSAN RÁZZUK FEL! 

Hatástartóssága: 6-8 hét. 

12. Figyelmeztetés: 

T, mérgező; N, környezeti veszély. 

Bőrrel érintkezve ártalmas. 

Belélegezve és lenyelve mérgező. 

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

A 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. sz. mellékletének vonatkozó előírásainak 

betartásával tárolható és használható fel. 

Ellenszere: Atropin 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/157/2011. DDO 


