
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Peststop
®
 Combi 8 CS rovarirtó koncentrátum 

2. Gyártja: I.R.C.A. Service S.p.A. (Fornovo San Giovanni, Olaszország) 

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

4. Engedély száma: JKF/12983-3/2015. 

5.  Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 2,60% cipermetrin + 5,90% permetrin + 7,60% piperonil-butoxid 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű mikrokapszulázott emulzió. Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

8. Csomagolás: 

1 literes töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, +5°C feletti hőmérsékleten, száraz, hűvös helyen tárolva, a 

gyártástól számítva 2 évig használható fel. Fagyveszélyes! 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben házi légy és szuronyos istállólégy, valamint rejtett életmódú rovarok (pl. 

csótány, ágyi poloska, hangya, ezüstös pikkelyke stb.), szabadban kizárólag 

élelmiszerlátogató legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A munkaoldat elkészítése előtt a készítményt alaposan rázzuk fel, majd a szükséges 

mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza. 

A permetező készüléket félig töltsük fel vízzel. Az alábbiakban előírt mennyiségű Peststop 

Combi 8 CS koncentrátumot mérjük ki, és azt egy keverőedényben 2-3-szoros mennyiségű 

vízzel hígítsuk fel. Az így elkészített előkeveréket öntsük a permetezőgépbe. Ezt követően 

töltsük fel a permetezőt a kívánt térfogatra, majd a munkaoldatot alaposan keverjük össze. 

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezésnél: 

 német csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke vagy hangya irtásakor:  

125 ml Peststop Combi 8 CS rovarirtó koncentrátumot használjunk fel 5 liter munkaoldat 

elkészítéséhez; 

 konyhai csótány előfordulásakor, vagy nagy mértékű német csótány-fertőzöttség esetén:  

160 ml Peststop Combi 8 CS rovarirtó koncentrátumot használjunk fel 5 liter munkaoldat 

elkészítéséhez. 

A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait 

permetezzük. 

Legyek (házi légy, szuronyos istállólégy, élelmiszerlátogató legyek) irtásakor: 

 65 ml Peststop Combi 8 CS rovarirtó koncentrátumot használjunk fel 5 liter munkaoldat 

elkészítéséhez. 

A permetlevet a legyek által látogatott felületekre, 

– zárt térben pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre;  

– szabadban pedig házak, ólak, istállók külső falfelületére, kerítésre kell kijuttatni. 

5 liter munkaoldat átlagosan 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 



Az elkészített munkaoldatot permetezés előtt minden esetben össze kell rázni vagy fel kell 

keverni, és azt még aznap fel kell használni. 

Hatástartóssága: 12-16 hét 

12. Figyelmeztetés: 

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható.  

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

gyermekektől elvárva tartandó. Csak olyan helyen alkalmazható, ahol a gyermekek és a 

háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá.  

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni!  

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

A kezelés során a szer fehéres foltot hagyhat, ezért próbakezelés végzése ajánlott! 

A kipermetezett készítmény felszáradását követően, alapos szellőztetés után a kezelt 

helyiség használatba vehető. 

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

mellékletének vonatkozó rendelkezéseinek betartásával tárolható és használható fel. 

13. Címkefelirat:  

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3072-1/2015. 


