
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Peststop
®
 10 EC rovarirtó koncentrátum  

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: JKF/13206-3/2015. 

5.  Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6.  Hatóanyaga: 10% d-tetrametrin + 10% piperonil-butoxid 

7.  Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Halványsárga színű, jellegzetes szagú folyadék. Hatását a rovarokra érintőméregként fejti 

ki, a rejtett életmódú rovarokra azonban kiűző hatása is van.  

8.  Csomagolás: 

1 literes töltési térfogattal műanyag flakonban kerül forgalomba. 

9.  Eltarthatóság és tárolás: 

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

hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a kiszerelési egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben légyirtásra, illetve rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska) 

rejtekhelyről történő kiűzésére (hidegködképzésre, rés- és repedéskezelésre) használható 

fel. 

11. Használati utasítás: 

 Légyirtás: 

25 ml PESTSTOP
®

 10 EC -t keverjünk össze 5 liter vízzel. 

A munkaoldatot megfelelő berendezéssel (pl. Atomist pro ULV készülékkel) vagy 

magas fordulatszámon működő motoros háti permetezőgéppel juttassuk a légtérbe. 

Az elkészített munkaoldatot még aznap fel kell használni. 

Felhasználandó munkaoldat mennyisége: 1 liter/100 légm
3
.  

A megfelelő hatás elérésére a helységben a légcserét akadályozzuk meg. A legyek 

elhullása a kezelést követő 15 perc múlva várható. 

 Hidegködképzés – kiűzés: 

25 ml PESTSTOP
®

 10 EC -t keverjünk össze 5 liter vízzel. 

A munkaoldatot megfelelő készülékkel, hidegködképzéssel juttassuk a rovarok 

rejtekhelyére. Felhasználandó munkaoldat mennyisége: 1 liter/100 légm
3
.  

A hidegködképzést külön munkafolyamatként a permetezés után kell végrehajtani, 

amely annál hatékonyabb, minél kisebb a cseppméret. 

Az elkészített munkaoldatot még aznap fel kell használni. 

 Rés és repedéskezelés: 

Az eljárással a tartós méregmező létesítése és a kiűzés egy fázisban elvégezhető. 

50 ml PESTSTOP
®

 10 EC -t keverjünk össze 5 liter PESTSTOP COMBI 8 CS 

rovarirtó koncentrátumból készített munkaoldattal, majd a permetlevelet juttassuk a 

rovarok búvóhelyeire, a résekbe, repedésekbe. 



Az elkészített munkaoldatot még aznap fel kell használni. 

Nagy csótányfertőzöttség esetén célszerű a kezelést hidegködképzéssel kiegészíteni. 

12. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.  

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

8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3071-1/2015. 


