
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Insectex légyirtó toll 

  2. Gyártja: terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG (Rain am Lech, Németország) 

  3. Forgalomba hozza: Terrasan Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 1. 

  4. Engedély száma: OTH 1684-3/2011. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 7,5% cipermetrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

120 mm hosszú, 22 mm átmérőjű műanyag filctollba töltött, 5,3 g tömegű, színtelen folyadék, 

amely hatását a házi legyekre érintőméregként fejti ki. Szinergensként piperonil-butoxidot 

tartalmaz.  

  8. Csomagolás: 

1 db toll címkefelirattal ellátott karton csomagolásban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, fagytól védett, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 

3 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben (pl. lakásban, lakókocsiban stb.) ablaküvegre rétegezve, házi legyek irtására 

használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A kezelendő ablakfelületet előzetesen tisztítsuk meg: az üveg legyen zsír- és pormentes, 

valamint száraz. Vegyük ki a csomagolásból a légyirtó tollat, majd húzzuk le a kupakját. A toll 

hegyét a szélesebb oldalával érintsük az ablaküveg felső – gyermekek által nem elérhető –

szegélyéhez, majd vízszintes irányban húzzuk végig az üvegen. Használat után gondosan zárja 

vissza a kupakkal a tollat. 

A csíkkal érintkező házi legyek az irtószert felveszik, és ennek következtében elhullanak. 

Az így felvitt irtószer-csík 2-3 héten keresztül megőrzi ölőhatását. Ezt követően a kezelést 

ismételjük meg. 

Egy 1 méter hosszúságú csíkkal egy kb. 10-15 m
2
 területű helyiség légymentessége biztosítható. 

Egy tollal kb. 200 méternyi irtószer-csík húzható. 

A feleslegessé váló irtószer az üvegről meleg vízzel és ablaktisztító folyadékkal eltávolítható. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

A csalétket úgy alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. 

Esetleges mérgeződés vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni! 

A készítmény használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. Gyermekek kezébe 

nem kerülhet! 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető 

helyen tárolandó. 

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

13. Címkefelirat: 

A kartondobozon és a tollon is feltüntetendő az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12. pont. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/36/2011. DDO 


