
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Pestrol légy- és szúnyogirtó aeroszol (Pestrol automata adagoló készülékhez) 

  2. Gyártja: Aaron Laboratories Pty Ltd. (Dandenong, Ausztrália) 

  3. Forgalomba hozza: Full Garden – D és U ’95 Kft., 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 59. 

  4. Engedély száma: OTH 4295-3/2011. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,925% természetes piretrin + 0,1% tetrametrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható gáz- és folyadékelegy. A készítmény 

hatását érintőméregként fejti ki. Szinergensként piperonil-butoxidot tartalmaz. 

  8. Csomagolás: 

300 ml töltési térfogattal (185 g töltési tömeggel), speciális adagoló szeleppel ellátott 

fémpalackban, kétféle módon kerül forgalomba: 

– 1 db a Pestrol automata adagoló készülékkel együtt, kartondobozban, valamint 

– 1 db utántöltésre. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 35°C hőmérsékletű, sugárzó hőtől és fénytől védett 

helyen a gyártástól számítva 2 évig használható fel.  

(A gyártási időt az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

A Pestrol automata adagoló készülékbe helyezve, zárt térben repülő rovarok (pl. legyek, 

szúnyogok) irtására és riasztására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A Pestrol automata adagoló készülékkel együtt forgalomba hozott Pestrol légy- és 

szúnyogirtó aeroszol címkéjén 

A készítmény csak a Pestrol automata adagoló készülékben elhelyezve használható! 

A készülék 2 db, 3 V-os alkáli (AA vagy „ceruza”-) elemmel üzemel. A készülékbe helyezett 

aeroszol palackból – a bekapcsolást követően – meghatározott időközönként automatikus 

porlasztás történik a légtérbe. 

1. A Pestrol automata adagoló készüléket szekrény tetejére állítva vagy a falra a mellékelt 

csavarokkal és csatlakozódugasszal (2-2 db) rögzítve, úgy helyezzük el, hogy annak nyílása kb. 

2 méter magasságban, a mennyezettől legalább 30 centiméterrel lejjebb helyezkedjen el. Olyan 

helyet válasszunk, ahol a permet nem kerül közvetlenül fehér felületre, fényezett bútorra, festett 

felületre vagy tapétára, illetve ahonnan a kiporlasztott irtószer a helyiség légterének közepébe 

juthat. 

2. A zárt állapotú készüléket a mellékelt műanyag kulccsal nyissuk ki. A kulcsot helyezzük be a 

készülék jobb kéz felőli oldalán lévő nyílásba, és elfordításkor a záródugót emeljük ki (ld. a 

kartondobozon lévő 1. kép). A készülék kinyitásához nyomjuk meg a tetején lévő gombot és 

billentsük előre az elülső fedelet. 

3. Az ábra szerint helyezzük be a készülékbe a 2 db alkáli (AA) elemet. 

4. A palack készülékbe helyezése előtt nyomjuk fel a működtető kart (ld. 2. kép). 

5. Vegyük le az aeroszol palack műanyag kupakját. A palack behelyezésénél ügyeljünk arra, hogy 

annak felső pereme a műanyag ház és a fém tartófül közé illeszkedjen (ld. 3. kép. 

6. A készüléken beállítható a porlasztás gyakorisága (5, 10, 15, illetve 30 percenként), valamint 

üzemmódja (OFF = kikapcsolt állapot, ON = 24 órás, DAY = nappali, NIGHT = éjszakai). 

A beállítás a rovarok mennyiségétől és az évszaktól függ. A javasolt nyári beállítás a 15 

percenkénti porlasztás, nappali üzemmódban. Ettől szükség szerint és a tapasztalatok alapján 

eltérhetünk. 
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7. Csukjuk be a készülék fedelét és ellenőrizzük, hogy a palack szórófeje a készülék nyílásának 

közepén, kifelé irányulva helyezkedik el. 

Egy aeroszol palack egy kb. 150 m
2
 alapterületű zárt tér légterének kezelésére alkalmas. 

24 órás üzemeltetéssel, 15 percenkénti porlasztással 1 palack kb. egy hónapig használható. 

11.2. Az utántöltésre forgalomba hozott Pestrol légy- és szúnyogirtó aeroszol címkéjén 

A készítmény csak a Pestrol automata adagoló készülékben elhelyezve használható! 

A készülék 2 db, 3 V-os alkáli (AA vagy „ceruza”-) elemmel üzemel. A készülékbe helyezett 

aeroszol palackból – a bekapcsolást követően – meghatározott időközönként automatikus 

porlasztás történik a légtérbe. 

1. Vegyük le az aeroszol palack műanyag kupakját. 

2. Szükség szerint helyezzünk a készülékbe 2 db új, alkáli (AA) elemet. 

3. Az aeroszol palackot helyezzük a falra előzőleg felrögzített vagy a szekrény tetejére helyezett 

készülékbe úgy, hogy az a felső peremével stabilan, a műanyag ház és a fém tartófül közé 

illeszkedjen. 

4. Csukjuk be a készülék fedelét. 

5. A készüléken beállítható a porlasztás gyakorisága (5, 10, 15, illetve 30 percenként), valamint 

üzemmódja (OFF = kikapcsolt állapot, ON = 24 órás, DAY = nappali, NIGHT = éjszakai).  

A beállítás a rovarok mennyiségétől és az évszaktól függ. A javasolt nyári beállítás a 15 

percenkénti porlasztás, nappali üzemmódban. Ettől szükség szerint és a tapasztalatok alapján 

eltérhetünk. 

6. Csukjuk be a készülék fedelét és ellenőrizzük, hogy a palack szórófeje a készülék nyílásának 

közepén, kifelé irányulva helyezkedik el. 

Egy aeroszol palack egy kb. 150 m
2
 alapterületű zárt tér légterének kezelésére alkalmas. 

24 órás üzemeltetéssel, 15 percenkénti porlasztással 1 palack kb. egy hónapig használható. 

12. Figyelmeztetés: 

Győződjünk meg arról, hogy az automatikus kiporlasztás során a permet nem éri közvetlenül az 

arcot! 

Kerüljük a permet bőrre, szembe jutását. A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le. 

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, 

élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Ne helyezze a palackot elektromos vezeték és hőforrás közelébe! 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

Figyelem! Propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűzveszélyes! A készülékben túlnyomás 

uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő 

hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! 

Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a 

dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

13. Címkefelirat 

13.1. A Pestrol automata adagoló készülékkel együtt forgalomba hozott Pestrol légy- és 

szúnyogirtó aeroszol címkéjén 

Az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8., 9.,10.,11.1. és 12. pontját kell feltüntetni. 

13.2. Az utántöltésre forgalomba hozott Pestrol légy- és szúnyogirtó aeroszol címkéjén 

Az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8., 9.,10.,11.2. és 12. pontját kell feltüntetni. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/98/2011. DDO. 


