
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Hackit rovarirtó permet  

2. Gyártja: NCH (UK) Ltd. (West Bromwich, Egyesült Királyság)  

3. Forgalomba hozza: NCH-Hungary Kereskedelmi Kft.  

1095 Budapest, Kvassay út 1. K-ép. 

4. Engedély száma: OTH 1497/2001. 

5. Minősítése: szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,1 % cipermetrin 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Tejfehér színű mikroemulzió, mely hatását érintőméregként fejti ki. A készítmény 

akut LD50 értéke patkányon orálisan >5000 mg/ttkg, dermálisan >2000 mg/ttkg. 

Hatóanyag-tartalma alapján szabadforgalmú irtószernek minősül. 

8. Csomagolás: 

 575 ml-es töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban; 

 575 ml-es töltési térfogattal (utántöltésre) műanyag flakonban; 

 5 liter töltési térfogattal műanyag kannában 

kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes, fénytől védett helyen tárolva a 

gyártástól számítva 18 hónapig használható fel.  

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

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

pikkelyke, bolha stb.) és ruhamoly irtására alkalmas.  

11. Használati utasítás: 

11.1. 575 ml-es szórófejjel ellátott műanyag flakonon: 

HIGÍTÁS NÉLKÜL ALKALMAZZUK! 

A szórófejet nyissuk ki és a pisztollyal a finom ködpermetet a rovarok búvó- és 

tartózkodási helyeire célzottan juttassuk ki úgy, hogy a felület egyenletesen kissé 

nedves legyen. Célszerű 20 ml/m
2 

mennyiségű permet alkalmazása. 

A flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk. 

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC 

környékét, ágyi poloska irtásakor a padló- és falréseket, ajtórepedéseket, ágynemű-

tartót és a képek hátoldalát kezeljük, egyéb rovarok megjelenésekor azok elő-

fordulási helyeit permetezzük. Ruhamoly irtásakor a szekrény és a fiók belső felü-

letére juttassuk a permetlevet.  

A permet a felületeken nyomot nem hagy. A permettel érintkezve a rovarok 1-2 

héten keresztül folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben továbbra is rovarok 

előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg.  
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11.2. 575 ml-es (utántöltésre szolgáló) műanyag flakonon: 

A kiürült flakonról a szórófejet távolítsuk el, majd a permetlét tartalmazó teli 

műanyag flakonra csavarjuk rá. 

HIGÍTÁS NÉLKÜL ALKALMAZZUK! 

A szórófejet nyissuk ki és a pisztollyal a finom ködpermetet a rovarok búvó- és 

tartózkodási helyeire célzottan juttassuk ki úgy, hogy a felület egyenletesen kissé 

nedves legyen. Célszerű 20 ml/m
2 

mennyiségű permet alkalmazása. 

A flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk. 

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC 

környékét, ágyi poloska irtásakor a padló- és falréseket, ajtórepedéseket, 

ágyneműtartót és a képek hátoldalát kezeljük, egyéb rovarok megjelenésekor azok 

előfordulási helyeit permetezzük. Ruhamoly irtásakor a szekrény és a fiók belső 

felületére juttassuk a permetlevet.  

A permet a felületeken nyomot nem hagy. A permettel érintkezve a rovarok 1-2 

héten keresztül folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben továbbra is rovarok 

előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg.  

11.3. 5 literes műanyag kannán: 

HIGÍTÁS NÉLKÜL ALKALMAZZUK! 

A permetlevet töltsük be a permetezőgépbe (célszerű a Certified típusú beren-

dezés használata), majd a szórófejet állítsuk finom porlasztásra. A finom köd-

permetet a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire célzottan juttassuk ki úgy, hogy 

a felület egyenletesen kissé nedves legyen. Célszerű 20 ml/m
2 
mennyiségű permet 

alkalmazása. A szórópisztolyt a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk. 

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC 

környékét, ágyi poloska irtásakor a padló- és falréseket, ajtórepedéseket, ágynemű-

tartót és a képek hátoldalát kezeljük, egyéb rovarok megjelenésekor azok előfor-

dulási helyeit permetezzük. Ruhamoly irtásakor a szekrény és a fiók belső felüle-

tére juttassuk a permetlevet. A permet a felületeken nyomot nem hagy. A permet-

tel érintkezve a rovarok 1-2 héten keresztül folyamatosan elpusztulnak. 

Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük 

meg. 

12. Figyelmeztetés: 

Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra ne 

kerüljön. Használatakor alkalmazzunk légzésvédőt vagy szájmaszkot. Permetezés 

után meleg szappanos vízzel kezet kell mosni. Élelmiszertől elkülönítve, gyerme-

kek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az irtószert nem kezel-

hetik! Használat előtt az akváriumot a takarjuk gondosan le, vagy távolítsuk el. 

13. Címkefelirat: 

13.1. a 575 ml-es szórófejjel ellátott műanyag flakonon: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12. pontokat. 

13.2.a 575 ml-es (utántöltésre szolgáló) műanyag flakonon: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12. pontokat. 

13.3. az 5 literes műanyag kannán: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.3. és 12. pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: 8011/26/2001.DDO. 


