
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Foval csótányirtó gél 

  2. Gyártja: Kollant S.r.L (Vigonovo, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1. 

  4. Engedély száma: JKF/14782-4/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 2,15% imidakloprid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:  

Sárgás-fehér színű, képlékeny, műanyag tubusba töltött paszta, mely hatását a rovarokra 

gyomorméregként fejti ki. Biztonságát a hozzáadott keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás:  

5, 10 és 35 gramm töltőtömeggel, műanyag tubusban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás:  

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

használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes tubusokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben csótányirtásra alkalmas. 

11. Használati utasítás:  

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (5, 10 gramm kiszerelésű) készítmény 

csomagolási egységein  

Húzzuk le (az ábrán szemléltetett módon) a műanyag tubus végéről a védősapkát. 

A dugattyút óvatosan nyomjuk be addig, amíg a tubus nyitott végén megjelenik a gél.  

  A gélt kb.4 mm átmérőjű (kb. 0,04 g tömegű) kis cseppek formájában juttassuk ki a 

csótányok előfordulási helyeire, a csótányfajtól, illetve a fertőzöttség mértékétől függően a 

következő mennyiségben: 

 német csótány előfordulásakor, illetve kismértékű csótányfertőzöttség esetén: 1-4 gél 

csepp/m
2
  

 konyhai csótány előfordulásakor, illetve nagymértékű csótányfertőzöttség esetén: 2-6 gél 

csepp/m
2
. 

A gélt fénytől védett, tiszta felületekre, a sarkok, rések, repedések közelébe, a vezetékek és 

szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely, konyhaszek-

rény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk. 

Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet, vagy takarításkor 

eltávolítják. 

A csótányok elhullása a gél elfogyasztása után néhány órán belül elkezdődik. A kezelés 

eredményességét a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével 

ellenőrizhetjük.  

A kijuttatott csalétek kb. 3 hónapig hatásos. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük 

meg.  

A kijuttatott gélre, illetve környékére ne permetezzünk semmilyen irtószert, mert az a 

csótányokat elriasztja. 

A felesleges gél a felületekről a bő (esetleg sós) vízzel eltávolítható. 
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11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (35 gramm kiszerelésű) készítmény 

csomagolási egységein 

A készítmény kizárólag megfelelő adagoló pisztollyal juttatható ki.  

A műanyag tubus végéről a védősapkát csavarjuk ki, majd helyezzük a pisztolyba. 

A dugattyút óvatosan nyomjuk be addig, amíg a tubus nyitott végén megjelenik a gél.  

  A gélt kb.4 mm átmérőjű (kb. 0,04 g tömegű) kis cseppek formájában juttassuk ki a 

csótányok előfordulási helyeire, a csótányfajtól, illetve a fertőzöttség mértékétől függően a 

következő mennyiségben: 

 német csótány előfordulásakor, illetve kismértékű csótányfertőzöttség esetén: 1-4 gél 

csepp/m
2
  

 konyhai csótány előfordulásakor, illetve nagymértékű csótányfertőzöttség esetén: 2-6 gél 

csepp/m
2
. 

A gélt fénytől védett, tiszta felületekre, a sarkok, rések, repedések közelébe, a vezetékek és 

szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely, konyhaszek-

rény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk. 

Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet, vagy takarításkor 

eltávolítják. 

A csótányok elhullása a gél elfogyasztása után néhány órán belül elkezdődik. A kezelés 

eredményességét a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével 

ellenőrizhetjük.  

A kijuttatott csalétek kb. 3 hónapig hatásos. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük 

meg.  

A kijuttatott gélre, illetve környékére ne permetezzünk semmilyen irtószert, mert az a 

csótányokat elriasztja. 

A felesleges gél a felületekről a bő (esetleg sós) vízzel eltávolítható. 

12. Figyelmeztetés:  

12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (5, 10 gramm kiszerelésű) készítmény 

csomagolási egységein  

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve gyermekek és háziállatok által hozzá nem 

férhető helyen tárolandó. A csalétket úgy alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy 

háziállat ne férhessen hozzá. A csalétek alkalmazásakor evés, ivás és dohányzás tilos! A 

csalétek alkalmazása után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni! A csalétek keserű íze 

a gyermekek mérgeződését kivédi. Lenyeléskor hánytatás és orvosi szén adása szükséges, 

majd azonnal orvoshoz kell fordulni! 

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (35 gramm kiszerelésű) készítmény 

csomagolási egységein 

A készítményt a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. mellékleté-

ben foglaltak szerint kell felhasználni. 

13. Címkefelirat:  

13.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (5, 10 gramm kiszerelésű) készítmény 

csomagolása 

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12.1. pontjait. 

A csótányirtó gél tubusán fel kell tüntetni: 

Foval csótányirtó gél                     Hatóanyaga: 2,15% imidakloprid 

Gyártja: Kollant S.r.L (Vigonovo, Olaszország) 

Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1. 
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13.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (35 gramm kiszerelésű) készítmény 

csomagolása  

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12.2. pontjait. 

A csótányirtó gél tubusán fel kell tüntetni: 

Foval csótányirtó gél                     Hatóanyaga: 2,15% imidakloprid 

Gyártja: Kollant S.r.L (Vigonovo, Olaszország) 

Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3335-1/2015. 


