
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Fumite Permetrin füstképző patron 

  2. Gyártja: Octavius Hunt Ltd. (Bristol, Egyesült Királyság) 

  3. Forgalomba hozza: Irtó Trió Kft., 1116 Budapest, Sáfrány u. 37. 

  4. Engedély száma: JÜ-14887-3/2013. 

  5. Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 13,5% permetrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szilárd keverék, amely meggyújtva, füst formájában, légzésméregként fejti ki hatását a 

rovarokra. 

  8. Csomagolás: 

31 gramm töltőtömeggel, kb. 49x75 mm-es, címkefelirattal ellátott, garanciazáras műanyag 

dobozban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, legfeljebb 25°C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 3 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 (csótányok, ágyi 

poloska, bolhák, hangyák) irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

Az 1 db Fumite Permetrin füstképző patronnal kezelendő légtér nagysága: 

• legyek, szúnyogok irtásakor: max. 1000 m
3
; 

• ágyi poloska, bolhák irtásakor max. 250 m
3
; 

• csótányok, hangyák irtásakor max. 62,5 m
3
. 

Rejtett életmódú rovarok elleni alkalmazáskor egyéb módszerek egyidejű alkalmazása is 

szükséges lehet (pl. ágyi poloska jelenlétekor az ágynemű mosása, az ágy porozása, 

permetezése; bolhák előfordulásakor az állatok fekhelyének kezelése stb.). 

Számítsuk ki a kezelendő légtér nagyságát, majd a megfelelő számú füstképző patront vigyük 

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

kályhában a huzatot szüntessük meg. 

Vegyük le a műanyag tetőt, majd helyezzük a patront kb. 300x300 mm nagyságú, tűzálló 

aljzatra (pl. fém lapra, téglára stb.), ügyelve arra, hogy a füst terjedése zavartalan legyen. Ezt 

követően gyufával gyújtsuk meg a patron kanócát. 

Több patron egyidejű használatakor egyenletesen helyezzük el azokat a kezelendő térben, 

majd a patronokat meghatározott sorrendben gyújtsuk meg, kezdve a kijárattól 

legtávolabbival. 

Behatási idő: legalább 2 óra, illetve az átlagos menyezetmagasság fölött minden további 1,5 

méterre számolva: plusz 1 óra. 

A behatási idő alatt, a kezelt légtérben ember és háziállat nem tartózkodhat. Ezt követően az 

ajtókat és ablakokat nyissuk ki és végezzünk alapos szellőztetést. 
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12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasítás szerint használható. 

Nem alkalmazható üres gabonatárolók, illetve gabona kezelésére. 

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

számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. 

Az irtószer kijuttatásakor használjunk megfelelő védőruházatot és -felszerelést! 

Az akváriumot, terráriumot, madárkalitkát a kezelés előtt vigyük ki a helyiségből. A házi-

állatokat és élő növényeket szintén távolítsuk el. Tetőterek kezelése előtt meg kell győződni 

arról, hogy ott denevérek nem tartózkodnak. Denevérek jelenlétében a kezelés nem végezhető 

el! 

Ne juttassuk élelmiszerre, evőeszközre, valamint élelmiszerrel közvetlenül érintkező felüle-

tekre. 

A keletkező füstöt közvetlenül ne lélegezzük be. 

A munka befejezése után meleg, szappanos vízzel alaposan mossunk kezet. 

A parázsló patron habbal oltható. 

Élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető helyen 

tárolandó. 

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

Méhekre veszélyes! 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/91/2013. DDO 


