
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Peststop
®
 Lambda 10 CS rovarirtó koncentrátum 

2. Gyártja: GAT Microencapsulation AG (Ebenfurth, Ausztria) 

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

4. Engedély száma: JÜ-18378-2/2013. 

5. Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 9,7% lambda-cihalotrin + 2,5% piperonil-butoxid 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Világosbarna színű, aromás szagú, mikrokapszulázott szuszpenzió. Hatását az ízeltlábúakra 

érintőméregként fejti ki. 

8. Csomagolás: 

– 0,2 l, 0,5 l, 1 l és 2 l töltési térfogattal, műanyag flakonban, valamint 

– 5 l töltési térfogattal, műanyag kannában 

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, rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, hangya, ezüstös pikkelyke 

stb.), valamint legyek (házi légy, szuronyos istállólégy, ecetmuslica stb.) irtására 

használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A permetezéshez használjunk kézi mechanikus vagy elektromos permetezőt, amely durva 

permetet biztosít. 

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot 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
®
 

Lambda 10 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 alaposan keverjük össze a 

munkaoldatot. 

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezés: 

•  átlagosnál gyengébb rovarártalom esetén, illetve megelőző jelleggel végzett 

kezelésekkor: 12,5 ml Peststop
®
 Lambda 10 CS rovarirtó koncentrátumot használjunk 

fel 5 liter munkaoldat elkészítéséhez; 

•  erős rovarártalom esetén: 25 ml Peststop
®
 Lambda 10 CS rovarirtó koncentrátumot 

használjunk fel 5 liter munkaoldat elkészítéséhez. 

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

permetezzük. Egyaránt alkalmazzuk sávkezelésre, valamint rés- és repedéskezelésre. 

Legyek (házi légy, szuronyos istállólégy, ecetmuslica) irtása: 

•  12,5 ml Peststop
®
 Lambda 10 CS rovarirtó koncentrátumot használjunk fel 5 liter 

munkaoldat elkészítéséhez; 
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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, 

  olyan magasságban, hogy a kezelt felülethez a haszonállatok ne férjenek hozzá. 

  Legyek irtásakor szükség esetén kb. kéthavonta ismételjük meg a kezelést. 

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 nem nedvszívó felületen: 20 hét 

12. Figyelmeztetés: 

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható. 

Permetezéskor a kezelést végző személyen kívül más személy és háziállat nem tartózkodhat 

a helyiségben. 

Az akváriumot, terráriumot, madárkalitkát takarjuk le, vagy vigyük ki a helyiségből. Az 

akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a 

vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  

A szer ne kerüljön a növényzetre.  

Méhekre veszélyes! 

Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre 

ne kerüljön. 

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

A kezelt helyiségek a kipermetezett készítmény felszáradását és alapos szellőztetést 

követően vehetők használatba (elégtelen hatásfokú szellőztetés esetén, gőz/permet 

keletkezésének veszélyekor légzésvédelem biztosítása szükséges). 

Eredeti csomagolásban, száraz, zárt helyen, élelmiszertől, italtól 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 készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú 

mellékletének vonatkozó rendelkezéseinek betartásával tárolható és használható fel. 

Ne öntse a csatornába! 

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati 

utasítást. 

13. Címkefelirat:  

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

15. OEK szakvélemény száma: 7711/120/2013. DDO. 


