
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Johnson Raid szúnyog- és légyirtó aeroszol 

  2. Gyártja: Johnson Wax Europlant B.V. (Mijdrecht, Hollandia) 

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

  4. Engedély száma: OTH 4496/2004. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,30 % tetrametrin + 0,1 % permetrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 
Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható gáz- és folyadékelegy. A 

készítmény hatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

300 ml és 400ml névleges töltési térfogattal, fémpalackban, aeroszol porlasztást biz-

tosító szeleppel kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 50 C hőmérsékletű helyen tárolva, a 

gyártástól számítva 4 évig használható fel. (A gyártás idejét a palackon fel kell tün-

tetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, repülő rovarok (legyek, szúnyogok) irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

Használat előtt felrázandó! Az ajtót, ablakot csukjuk be. Szokásos méretű szobában 

a palackot függőlegesen, szórófejjel felfelé tartva legyező mozdulattal kb. 5-7 má-

sodpercig permetezzük ki a helyiség légterébe az irtószert. A legjobb eredményt úgy 

érhetjük el, ha a ködpermetet a helyiség mind a négy sarkában alkalmazzuk. 

Hagyjuk el a helyiséget 20 percre, ezt követően alaposan szellőztessünk ki.  

12. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Gyermekek az irtószert nem kezelhetik!  

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. Ügyeljünk ar-

ra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön! Használatkor az élelmi-

szereket, az akváriumot, terráriumot, állatketrecet, madárkalitkát le kell takarni vagy 

a helyiségből ki kell vinni. Az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki. A 

készítmény halakra és vízi szervezetekre veszélyes.  

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, 

nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, 

a szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Túlérzékeny egyének és 

kisgyermekek a termék használatakor ne tartózkodjanak a helyiségben. 

Figyelem! A termék propán bután hajtógázas! Fokozottan tűz- és robbanásveszé-

lyes! Működtetés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos! A készülékben 

túlnyomás uralkodik, felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni 

vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! 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: 7711/165/2004. DDO 


