
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Peststop
®
 füstképző tabletta  

  2. Gyártja: Octavius Hunt Ltd. (Bristol, Egyesült Királyság) 

  3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.  

        1107 Budapest, Szállás u.6. 

  4. Engedély száma: OTH 6449-3/2009. 

  5. Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 1,3 % cipermetrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárgásbarna színű 50 g tömegű tabletta, amely meggyújtva, füst formájában a rovarokra 

légzésméregként fejti ki hatását.  

  8. Csomagolás: 

5 x 50 gramm töltőtömeggel, egyenként papírzacskóba csomagolva majd műanyagzacskóba 

helyezve kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, max. 25 C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 

évig használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes dobozokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben repülő rovarok (legyek, szúnyogok) és rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi 

poloska, bolha, hangya) irtására használható fel. Rejtett életmódú rovarok irtásakor kiegészítő 

módszerként alkalmazható! 

11. Használati utasítás: 

Egy Peststop
®
 füstképző tablettával kezelt légtér nagysága: 

 legyek, szúnyogok irtásakor: 50 m
3
; 

 csótány, ágyi poloska, bolha, hangya irtásakor: 25 m
3
; 

A kezelendő helyiség ajtaját és ablakát csukjuk be, a nyílt tüzet oltsuk el, a szellőztetést 

kapcsoljuk ki. A kezelendő területen található fémtárgyakat, ruhát és az ágyakat takarjuk le. 

Az evőeszközöket, porcelántárgyakat, élelmiszert és takarmányt a helyiségből távolítsuk el.  

Számítsuk ki a kezelendő légtér nagyságát, majd a megfelelő számú Peststop
®
 füstképző 

tablettát tűzálló (fémlapra, téglára, kerámiára stb.) aljzatra helyezzük el, ügyelve arra, hogy a 

füst terjedése zavartalan legyen (ne tegyük vödörbe vagy ládába).  

Több tabletta használatakor azokat egyenletesen helyezzük el. Ezt követően meghatározott 

sorrendben, először a kijárattól legtávolabbi tabletta a műanyag védőfóliáját gyújtsuk meg, és 

így haladjunk a kijárat felé. A tabletta hamarosan láng nélkül égni kezd. (A tablettát a 

csomagolásból kivenni nem szabad!)  

Behatási idő: 4 óra  
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A behatási idő után az ajtókat és ablakokat nyissuk ki és végezzünk alapos szellőztetést. A 

helyiség használatba vétele előtt legalább 60 percig szellőztetni kell.  

12. Figyelmeztetés – Óvórendszabály: 

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó! Élelmiszertől, italtól és 

takarmánytól távol tartandó. A keletkező füstöt nem szabad belélegezni! Baleset vagy rosszullét 

esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. 

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

mellékletének vonatkozó rendelkezéseinek betartásával tárolható és használható fel. 

A parázsló patron habbal oltható. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/102/2009. Ddo. 


