
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: PHOBI VOLANTS rovarirtó permet 

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

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

  4. Engedély száma: JÜ-5170-3/2011. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,5% cipermetrin + 0,15% d-transz-tetrametrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

1 l töltési térfogattal, porlasztást biztosító szórófejjel ellátott műanyag palackban kerül 

forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. 

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Házi légy és egyéb élelmiszerlátogató legyek, valamint fészkükben tartózkodó darazsak 

elpusztítására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

• Házi légy és egyéb élelmiszerlátogató legyek előfordulásakor 

A szórófej szelepét fél fordulattal csavarjuk el. Ekkor a készítmény ködpermetként juttatható ki. 

A palackot a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartva, a finom ködpermetet célzottan 

juttassuk ki a legyek által látogatott felületekre, pl. oldalfalakra, gerendákra, oszlopokra, ablak- 

és ajtókeretre. Ne kezeljünk a készítménnyel növényeket. 

1 liter készítmény kb. 20 m
2
 felület kezelésére elegendő. 

• Darazsak előfordulásakor 

A szórófej szelepét egy teljes fordulattal csavarjuk el. Ekkor a készítmény folyadéksugárként 

juttatható ki. A darázsfészektől 2,5-3 méterre, széliránynak háttal állva, a készítményt a 

darázsfészekre irányítva juttassuk ki. Ne csak a fészek bejáratát, hanem annak egész felületét 

permetezzük le körkörös mozdulatokkal, a fészek peremétől a közepe felé haladva. A kezelésre 

a kora reggeli vagy a sötétedés utáni időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor tartózkodik a 

legtöbb darázs a fészekben. 

Átlagos méretű darázsfészek kezelésekor 1 liter készítményt juttassunk ki. 

A ház falán vagy a tető alatt található darázsfészek bejáratát soha ne zárjuk le, mert a darazsak 

esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak. 

Használat után a szórófej szelepét zárjuk vissza. 

Hatástartóssága zárt térben: 8 hét. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. Ártalmas a vízi 

szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Használatakor az 

élelmiszereket és az akváriumot le kell takarni, vagy a helyiségből ki kell vinni. Az akvárium 

levegőztető berendezését kapcsoljuk ki. 
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A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára 

ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt 

azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Használata után szappanos vízzel kezet kell mosni.  

Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az 

irtószert nem kezelhetik! 

A készítményt csak felületkezelésre használjuk, repülő rovarok irtására a légtérbe porlasztani 

tilos! 

A darázsfészek kezelésekor védőkesztyű és védőálarc viselése kötelező. 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/186/2011. DDO 


