
Engedélyezési lap 

    1. Az irtószer neve: Maxforce White IC csótányirtó gél (Maxforce adagoló pisztolyhoz) 

    2. Gyártja: Bayer SAS (Lyon, Franciaország) 

    3. Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Közegészségügyi Üzletág, 

1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

  4. Engedély száma: JÜ-2619-4/2014. 

    5. Minősítése: III. forgalmi kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 2,15 % imidakloprid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, képlékeny, műanyag tubusba töltött paszta, mely hatását a rovarokra 

gyomorméregként fejti ki. 

    8. Csomagolás: 

30 gramm töltőtömeggel műanyag tubusban (4 tubus/karton doboz) kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 5 évig használható fel.  

(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

  10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben csótányok irtására használható fel. 

11. Használati utasítás:  

A készítmény kizárólag a Maxforce adagoló pisztollyal juttatható ki a következő módon: 

1. Vegyük le a tubusról a védősapkát. 

2. Tegyük be a pisztolyba a fémlemez benyomásával az adagolást biztosító műanyag sínt. 

3. Helyezzük a tubust a pisztoly végébe.  

4. A tubusról vegyük le a védősapkát és tegyük rá az adagolófejet. 

5. Ezt követően a ravaszt óvatosan nyomjuk meg mindaddig, amíg a gél az adagolófejen  

megjelenik. 

6. A munka befejezésekor a vezető sínt a fémlap segítségével húzzuk hátra és a tubust a  

pisztolyból vegyük ki, majd az elejére a védősapkát helyezzük vissza. 

Adagolási mennyisége a csótányfajtól és a fertőzöttség mértékétől függ. A gélt kb. 5 mm 

(0,1 g) átmérőjű cseppek formájában juttassuk ki a következő mennyiségekben: 

 kis mérvű német csótányfertőzöttség esetén: 1 csepp/m
2 

vagy folyóméter, 

  nagy mérvű német csótányfertőzöttség esetén: 2 csepp/m
2
 vagy folyóméter, 

 kis mérvű konyhai és amerikai csótányfertőzöttség esetén: 2 csepp/m
2
 vagy 

folyóméter, 

 nagy mérvű konyhai és amerikai csótányfertőzöttség esetén: 3 csepp/m
2
 vagy 

folyóméter. 

A gélt fénytől védett, tiszta, a csótányok által látogatott helyekre, a sarkok, rések, 

repedések közelébe, a vezetékek, szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak 

(pl. hűtőgép, tűzhely, konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk ki.  

Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol az vízzel érintkezhet, vagy takarításkor 

eltávolítják.  
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A csótányok elhullása a gél elfogyasztása után néhány órán belül elkezdődik. A kezelés 

eredményességét a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével 

ellenőrizhetjük.  

A kijuttatott csalétek 4-5 hónapig hatásos. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük 

meg.  

A kijuttatott gélre, illetve környékére rovarirtószert ne permetezzünk, mert az a 

csótányokat elriasztja. 

A felületekről a gél 5 %-os konyhasó oldattal távolítható el.  

12. Figyelmeztetés:  

Élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen 

tárolandó.  

Gyermekek a készítményt nem kezelhetik. A készítmény használata közben enni, inni, 

dohányozni tilos! Használata után bő, meleg szappanos vízzel kezet kell mosni. 

A készítmény használatakor a 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 

8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. 

  13. Címkefelirat:  

13.1. A gyűjtőcsomagolás dobozán 

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

13.2. A csótányirtó gél tubusán egyedileg fel kell tüntetni: 

Maxforce White IC csótányirtó gél  (Maxforce adagoló pisztolyhoz) 

Hatóanyaga: 2,15 % imidakloprid      Gyártja: Bayer SAS (Franciaország)  

Forgalomba hozza: Bayer Hungaria Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/8/2014. DDO 


