
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Mosquitox
®
-LAMBDA 1 ULV szúnyogirtó szer 

  2. Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

  3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

  4. Engedély száma: JÜ-1681-6/2013. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,12% lambda-cihalotrin (1 g lambda-cihalotrin/liter) + 0,6% piperonil-butoxid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Világossárga színű, jellegzetes szagú, tiszta folyadék. Zárt téri lobbanáspontja 156°C. 

  8. Csomagolás: 

– 1, 1,5 és 5 l töltési térfogattal műanyag flakonban, 

– 25, 55, 100 és 200 l töltési térfogattal fémhordóban, valamint 

– 1000 l töltési térfogattal konténerben 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Szabadban, ULV-eljárással, földi vagy légi járműről kijuttatva, szúnyogok irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A Mosquitox
®
-LAMBDA 1 ULV szúnyogirtó szer higítás nélkül,  

– földi járművön elhelyezett ULV berendezéssel, 1 liter/hektár dózisban vagy 

– légi járművön elhelyezett ULV szórófejjel, nyílt terepen 0,5 liter/hektár dózisban, 

növényzettel, illetve terepakadályokkal fedett területen 0,8 liter/hektár dózisban 

juttatható ki. 

A kívánt mennyiségű készítményt töltsük be az ULV berendezés tartályába. A kezelés előtt 

végezzünk a helyszínen próbafúvást, a légáramlás irányának és erősségének megállapítására. A 

ködpermetet az előzetesen kijelölt területen kora hajnalban vagy este juttassuk ki. Törekedjünk 

arra, hogy a fák, bokrok közé kiporlasztott köd legalább 10-15 percen keresztül érintkezzen az 

ott tartózkodó szúnyogokkal. 

12. Figyelmeztetés: 

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet V.10.291/2011 számú szakvéleménye alapján 

mérgező a vízi szervezetekre, ezért vizek és vízfolyások partjától 50 m biztonsági távolság 

betartásával használható fel. 

Méhekre kifejezetten veszélyes! 

A készítmény alkalmazásakor a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. 

számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. Az előírt munkavédelmi eszközök 

használata kötelező. 
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Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Ha az anyag a bőrre került, szappanos 

vízzel azonnal le kell mosni. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, háziállatra, a bőrre, szembe, szájba ne kerüljön! Szembejutás esetén a szemet 

15 percen keresztül, bő vízzel ki kell öblíteni. Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni, lenyelés 

esetén a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

Eredeti csomagolásban, száraz, zárt helyen, élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, 

gyermekektől elzárva tartandó. 

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében a használati utasítást be kell 

tartani. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/33/2013. DDO 


