
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: FumiCyp füstképző tabletta  

  2. Gyártja: Fumi-Hogar S.A. (Malága, Spanyolország) 

  3. Forgalomba hozza: Agrosol 2000 Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 60. 

  4. Engedély száma: JKF/10325-4/2016. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 1,3 % cipermetrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Enyhén szürke színű, 50 g tömegű tabletta, amely meggyújtva, füst formájában a rovarokra 

légzésméregként fejti ki hatását.  

  8. Csomagolás: 

12 x 50 gramm, egyesével csomagolt tabletta műanyag vödörben.   

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, 5 és 35 °C között száraz, jól szellőző helyen, közvetlen hő és 

napsugárzástól távol tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben repülő rovarok (legyek, szúnyogok) és rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi 

poloska, bolha, hangya) irtására kiegészítő módszerként alkalmazható! 

11. Használati utasítás: 

Felhasználás előtt olvassa el a termék címkéjét. 

Egy 50 grammos FumiCyp füstképző tabletta 100 m
3
 kezelésére elegendő. 

A kezelendő helyiség ajtaját és ablakát csukjuk be, a nyílt tüzet oltsuk el, a szellőztetést 

kapcsoljuk ki. A kezelendő területen található fémtárgyakat, ruhát és az ágyakat takarjuk le. 

Az evőeszközöket, porcelántárgyakat, élelmiszert és takarmányt a helyiségből távolítsuk el.  

Számítsuk ki a kezelendő légtér nagyságát, majd a megfelelő számú FumiCyp füstképző tablettát 

tűzálló (fémlapra, téglára, kerámiára stb.) aljzatra helyezzük el, ügyelve arra, hogy a füst 

terjedése zavartalan legyen (ne tegyük vödörbe vagy ládába). 

Több tabletta használatakor azokat a helység területén egyenletesen szétosztva helyezzük el. Ezt 

követően meghatározott sorrendben, először a kijárattól legtávolabbi tablettát gyújtsuk meg, és 

így haladjunk a kijárat felé. A tabletta hamarosan láng nélkül égni kezd. 

Behatási idő: 6 óra  
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A behatási idő után az ajtókat és ablakokat nyissuk ki és végezzünk alapos szellőztetést. 

A helyiség használatba vétele előtt legalább 120 percig szellőztetni kell. A kezelést követően 

biztonsági okokból minimum 12 órát kell várni a kezelt terület újbóli használatba vétele előtt. 

12. Figyelmeztetés: 

Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. 

Ruhától/ éghető anyagtól távol tartandó. Tegyen meg minden elővigyázatosságot, hogy elkerülje 

a gyúlékony anyagokkal való keveredést. Használat közben tilos dohányozni. A keletkező füstöt 

nem szabad belélegezni! Lenyelve ártalmas. Használatot követően alaposan kezet kell mosni. 

Kerülni kell az anyagoknak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

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

mellékletének vonatkozó rendelkezéseinek 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/2883-1/2016 


