
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: GOKILAHT 10 MC rovarirtó koncentrátum 

  2. Gyártja: Sumitomo Chemical Co.Ltd. (Osaka, Japán) 

  3. Forgalomba hozza: Summit-Agro Kft., 1123 Budapest,Táltos u. 15/b 

  4. Engedély száma: OTH 1476/1998. 

  5. Minősítése: veszélyes irtószer  

  6. Hatóanyaga: 10 % cifenotrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tuljadonságok: 

Enyhén vegyszerszagú, fehér színű folyadék. Hatását a rovarokra érintőméregként fejti ki. 

A készítmény akut LD50 értéke patkányokon orálisan több, mint 5.000 mg/ttkg, 

dermálisan  több, mint 2000 mg/ttkg. A készítmény hatóanyagtartalma alapján veszélyes 

irtószernek minősül. 

  8. Csomagolás: 

l liter műanyag flakonban, 5 liter és 20 liter műnyag kannában kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

használható fel.  

(A gyártás idejét a flakonon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke, 

hangya, stb.) irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

 Német csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke vagy hangya irtásakor: 

50 ml Gokilaht 10 MC-t keverjünk össze 5 liter vízzel, 

 konyhai csótány előfordulásakor, vagy nagy mérvű német csótányfertőzöttség esetén: 

100 ml Gokilaht 10 MC-t keverjünk össze 5 liter vízzel. 

A hatékonyság érdekében a  permetlé elkészítésekor a következőket vegyük figyelembe: 

– a flakont alaposan rázzuk fel, 

– a kimért mennyiségű Gokilaht 10 MC-t azonos mennyiségű vizzel keverjük össze, 

– a permetező tartályba először a kiszámított vízmennyiség felét, majd a vízzel 1:1       

arányban higított Gokilaht 10 MC-töltsük be, ezt követően pedig egészítsük ki a 

hiányzó vízmennyiséggel és  alaposan  keverjük össze, 

– az elkészített permetlevet munka közben 30 percenként rázzuk össze és még aznap            

  használjuk fel.  

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

permetezzük. 5 liter permetlével átlagosan 100 m2 felület kezelhető. 

Hatástartóssága: 4 - 6  hét. 

12. Óvórendszabály: 

A készítmény használatakor az 5/l972.(V.9.) EüM rendelet mellékleteként kiadott 

Vegyszeres rovar- és rágcsálóirtás balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályának  

vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. 

13. Cimkefelirat: 

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



14. OEK szakvélemény száma: 8011/21/1998.DDO 


