
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: METATOX elektromos párologtató lap (Metatox párologtató készülékhez)  

  2. Gyártja: Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 2.  

  3. Forgalomba hozza: Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.  5520 Szeghalom, Kinizsi u. 2. 

  4. Engedély száma: 51.862/1985., OTH 10.816/1992. 

  5. Minősítése: szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga:  

  6.1. Hatóanyaga: 0,05 g d-alletrin/lap 

  6.2. Összetétele: 0,05 g d-alletrin, 0,001 g ammónium-bromid/lap  

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Világos kék színű, 29 x 60 mm méretű, impregnált papírlap. A hatóanyag a d-alletrin LD50 

értéke patkányon orálisan 1.320 mg/tskg.  

  8. Gyártásra vonatkozó adatok: 
Az ammónium-bromidból izopropil-alkohollal telített oldatot készítenek, majd a hatóanyagot 

ezzel homogenizálják. A homogén oldatba a papírcsíkokat telítettségig bemártják. 

A papírcsíkokból a 29 x 60 mm méretű lapokat kivágják és aromazárást biztosító dobozba 

csomagolják.  

  9. Csomagolás és ár:  
24 db lapot 1 db aromazárást biztosító műanyag dobozba helyeznek, majd lezárják. Kétféle 

módon kerül forgalomba: 

- METATOX párologtató készülékkel együtt, a készülék mellé helyezve 1 db műanyag doboz 

(24 db lap) amit faltkartonba tesznek, majd 10 faltkartont gyűjtődobozba csomagolnak; 

- a készülékhez utántöltésre 1 db műanyag doboz (24 db lap), amit 20 db-onként 

gyűjtőkartonba raknak. 

Ára: később kerül megállapításra. 

 10. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen hatáscsökkenés nélkül 2 évig tárolható.  

11. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben a METATOX elektromos párologtató készülékbe helyezve repülőrovarok irtására 

alkalmas. 

12. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.1., 10.,11.1. 13. és 14. pontokat.  

13. Használati utasítás: 

1. A dobozból vegyünk ki egy lapot és utána a dobozt jól zárjuk vissza. 

2. A kivett lapot csúsztassuk a METATOX elektromos párologtató készülékbe fűtőbetétje fölé 

a leszorító rácsok alá. 

3. A 220 V-os dugaszoló aljzatba dugjuk be a készüléket. 

A párologtató lap hatását, a repülő rovarok (legyek, szúnyogok, stb) elpusztítását 8 órán 

keresztül egyenletesen biztosítjuk. Amennyiben a 8 órás folyamatos üzemeltetésre nincs 

szükség, úgy a készülék szakaszosan is üzemeltethető. 

Összesen 8 órai üzemelés után a készülékbe új lapot kell helyezni! A lap színváltozása a hatás 

szempontjából közömbös! Lapoz cserélni vagy azt elhelyezni csak a hálózatból eltávolított 

készülékben szabad!  

14. Figyelmeztetés: 

A lapokat gyermekek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! Gyermekek a lapokat nem 

alkalmazhatják!  


