
Engedélyezési lap 

  1. A riasztószer neve: Johnson Off rovarriasztó aeroszol 

  2. Gyártja: Colep CCL Polska Sp.z.o.o. (Kleszczów, Lengyelország) 

  3. Forgalomba hozza: S.C.Johnson Kft., 1124 Budapest,Apor V.tér 6. 

  4. Engedély száma: JÜ-10969-3/2012. 

  5. Minősítése: III forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarriasztó szer 

  6. Hatóanyaga: 15% dietil-toluamid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fémpalackba csomagolt, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel ellátott gáz- és 

folyadékelegy. A készítmény akut orális, patkányokon mért LD50 értéke >5 g/ttkg, nyúlon 

dermálisan >2 g/ttkg. Enyhén irritáló hatású.  

  8. Csomagolás: 

100 ml töltőtömeggel, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel ellátott fémpalackban kerül 

forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 4 évig használható 

fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó rovarok (pl. szúnyogok, kullancsok) távoltartására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

Juttassuk a készítményt a vérszívó rovaroktól (pl. szúnyogoktól) védendő bőrfelületre, vagy a 

ruházatra. A ruházat átnedvesítése felesleges. A jobb védőhatás érdekében a bőrön kézzel 

oszlassuk el a folyadékot. Az arcot és a nyakat a tenyérre adagolt rovarriasztószerrel kenjük 

be, ügyelve arra, hogy szembe, szájba ne kerüljön Gyermekek kezelésekor először a saját 

kezünkre fújjuk a készítményt, és így kenjük be bőrüket. Kisgyermekeknél inkább a ruházatra 

fújjuk! A ruházat kezelésekor a tenyérre adagoljuk a készítményt, majd azt töröljük a 

textíliába. A készítmény hatását legalább 2 órán keresztül fejti ki. Szükség esetén a kezelést 

ismételjük meg, de a kezelések száma ne haladja meg a napi két alkalmat. 

12. Figyelmeztetés: 

A riasztószert 2 évesnél kisebb gyermekek esetén ne alkalmazzuk, 2-12 év közötti gyermekek 

esetében csak korlátozottan, fokozott óvatossággal használjuk! A gyermekek kézfejét ne 

kezeljük! 

Akiknek bőre a permet hatására allergiás elváltozást mutat, azoknak azt bő, szappanos vízzel 

azonnal le kell mosni! Ügyeljünk arra, hogy a permet nyálkahártyára (szem, száj) ne kerüljön! 

Napégette vagy sérült bőrre ne juttassuk. 

A termék károsíthatja a műszálas és bőr anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, valamint a 

festett, lakkozott felületeket. 

Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.  

FIGYELEM! Propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűzveszélyes! Működtetés közben nyílt 

láng használata és a dohányzás tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, 

felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe 

dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! 

Tűzforrástól távol tartandó! Gyermekek kezébe nem kerülhet! A készülék utántöltése tilos! 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/96/2012. DDO 


