
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Monitor-box csótánycsapda 

  2 Gyártja: Frowein GmbH & Co.KG. (Albstadt, Német Szövetségi Köztársaság) 

  3. Forgalomba hozza: Biolon Ipari és Kereskedelmi Kft. (8200 Veszprém Erdész u. 12.) 

  4. Engedély száma: OTH 1392/2005. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Csalogató tablettával, cserélhető ragasztós felületű lappal ellátott műanyagcsapda. A 

tabletta a ragasztófelületen elhelyezve a csótányokra vonzó hatást gyakorol. A 

csapdába bejutó csótányok a felülethez ragadnak és elpusztulnak.  

  7. Csomagolás: 

Kétféle csomagolásban  

– 12 db (műanyag doboz + rögzítő lap) és 36 db (ragasztós felületű lap + tabletta) 

– 50 db (ragasztós felületű lap + tabletta) 

címkefelirattal ellátott karton dobozban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatósága kártevők szerint: 

Csótányok jelenlétének megállapítására, kis mértékű csótányfertőzöttség 

felszámolására, illetve az elért csótánymentesség fenntartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

1. Vegyünk ki a dobozból egy műanyag csapdát és egy fehér védőfóliával ellátott 

átlátszó, ragasztós felületű lapot. 

2. A lapról húzzuk le a védőfóliát, és helyezzünk a közepére egy tablettát (kissé 

nyomjuk rá). 

3. A lapot tablettával együtt csúsztassuk a műanyag házba úgy, hogy az „ablakos” 

felülete legyen felfelé (szükség esetén a doboz szétnyitható, majd újra összezárható) – 

a csapda felhasználásra kész. 

(Amennyiben a dobozt rögzíteni kívánjuk egy felületre, ragasszunk az alsó oldalára 

egy tapadólapot, a sárga védőfólia eltávolítása után; a fehér védőfóliát csak 

közvetlenül a felhelyezés előtt távolítsuk el.) 

11. Figyelmeztetés: 

Gyermekek által hozzá nem férhető helyen, élelmiszertől elkülönítetten tárolandó. 

A ragasztós felületet kézzel ne érintsük! Használata után kezet kell mosni. 

Gyermekek a készítményt nem alkalmazhatják! 

12. Címkefelirat: 

tartalmazzaaz 1.,2.,3.,4.,5.,7.,8., 9., 10. és 11. pontokat, 

 a tabletta csomagoló fóliáján feltüntetendő: 

Monitor-box csótánycsalétek – természetes anyag. 

13. OEK szakvélemény száma: 7711/22/2005. DDO. 


