
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: PHOBI FENOX rovarirtó koncentrátum 

  2. Gyártja: LODI S.A.S. (Grand Fougeray, Franciaország) 

  3. Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1. 

  4. Engedély száma: JÜ-4524-3/2013. 

  5. Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 30% etofenprox 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Világossárga színű, enyhe szagú emulzió. Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

– 250 ml töltési térfogattal csavaros tetejű műanyag flakonban, illetve 

– 500 ml töltési térfogattal, csavaros tetejű, mérőkupakkal ellátott műanyag flakonban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett, jól szellőző helyen tárolva, a 

gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben permetezéssel, illetve hidegköd-képzéssel házi légy és szuronyos istállólégy, 

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

szabadban permetezéssel kizárólag élelmiszerlátogató legyek, illetve melegköd-képzéssel 

szúnyogok irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A MUNKAOLDAT ELKÉSZÍTÉSE ELŐTT A KÉSZÍTMÉNYT ALAPOSAN RÁZZUK FEL! 

• Permetezéssel történő kijuttatás 

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

50 ml PHOBI FENOX 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. 

Rejtett életmódú rovarok (német csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke vagy 

hangya) irtásakor: 

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

50 ml PHOBI FENOX rovarirtó koncentrátumot használjunk fel 5 liter munkaoldat 

elkészítéséhez; 

– konyhai csótány előfordulásakor, vagy nagymértékű német csótány-fertőzöttség esetén: 

65 ml PHOBI FENOX rovarirtó koncentrátumot használjunk fel 5 liter munkaoldat 

elkészítéséhez. 

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

permetezzük. 

Az elkészített 5 liter munkaoldat 100 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

A permetezés megkezdése előtt a munkaoldatot jól rázzuk össze, és még aznap használjuk fel! 

A kipermetezett készítmény felszáradását követően, alapos szellőztetés után a kezelt helyiség 

használatba vehető. 

Hatástartóssága zárt térben: 2 hét. 
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• Hidegköd-képzéssel történő kijuttatás 

Hidegköd-képzéssel történő kijuttatáskor a készítményt higítás nélkül alkalmazzuk. 200 ml 

PHOBI FENOX rovarirtó koncentrátum 1000 légm
3
 kezelésére alkalmas. 

A ködpermet behatási ideje 4-6 óra. Ezt követően a légteret minimum 30 percen keresztül 

szellőztessük ki. 

• Melegköd-képzéssel történő kijuttatás 

A készítményt, alkalmazása előtt 1:49 arányban ipari fehérolajjal fel kell hígítani 

(1 liter PHOBI FENOX rovarirtó koncentrátum + 49 liter ipari fehérolaj). 

Az elkészített munkaoldat kézi vagy gépjárműre szerelt melegköd-képző géppel 2 liter/hektár 

mennyiségben kijuttatva használható fel. 

Állóvizek partjától számítva 40 méteres, folyóvizek partjától számítva 5 méteres biztonsági 

távolság betartásával használható fel. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

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

mellékletének vonatkozó előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol a gyermekek és a háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem 

férnek hozzá. 

Az irtószer kijuttatásakor használjon védőfelszerelést! A készítmény használata után meleg, 

szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni!  

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

evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra, a bőrre, szembe, szájba ne kerüljön!  

Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni, lenyelés esetén a csomagolóburkolatot és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. 

Élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető, száraz, 

hűvös helyen tárolandó. 

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

Ne juttassa a készítményt élővízbe. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/21/2013. DDO 


