
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Mortein Barrier rovarirtó aeroszol (kizárólag 

szabadtéri használatra!) 

  2. Gyártja: Reckitt Benckiser Products Pty Ltd. (Ermington, Ausztrália) 

  3. Forgalomba hozza: Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. 1036 Budapest Lajos u. 48-66. 

  4. Engedély száma: OTH 3604-3/2009. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,06 % deltametrin + 0,03 % imiprotrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható illatosított gáz- és folyadékelegy. 

A készítmény hatását érintőméregként fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

400 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

tól számítva 2 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a palackon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Kizárólag szabadtéri használatra! Véd a behatoló rovarok pl. hangyák stb. ellen. 

11. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT FELRÁZANDÓ! 

Az első kezelés előtt a szórópisztoly védőzárát távolítsuk el. 

A szabadban tartózkodó rovarok (pl. hangyák) behatolásának megakadályozására a ház 

oldalfalát, különösen annak alsó részét, az ajtó- és ablakkereteit kezelje.  

Használatkor a szórófejjel felfelé tartott palackból a permetet a kezelendő felülettől 10-20 

cm távolságban porlasszuk ki. 

A rovarok a kezelt felületen 3 hónapon keresztül elpusztulnak. 

Szükség esetén a kezelést ismételjük meg. 

Egy palack tartalma kb. 80 méter hosszú és 10 cm széles terület kezeléséhez elegendő.  

Zárt térben sem repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok, ruhamoly stb.) irtására a légtérbe 

porlasztva, sem rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, hangya stb.) irtására, a 

felületre juttatva nem alkalmazható! 

Erre a célra alkalmazza a Mortein légy- és szúnyogirtó, illetve Mortein csótány- és 

hangyairtó aeroszolt. 

12. Figyelmeztetés: 

A készítménnyel növények nem kezelhetők. 

Kizárólag kültéri felhasználásra. Beltéri felhasználása tilos! 
Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.  

Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be!  
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Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 

Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni 

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat. 

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás 

Figyelem! Propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűzveszélyes!  

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: 7711/36/2009. DDO 


