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A KEF-] 3828-l I/20]5. számu igazol s melléklete

Címketen

L. A riasztilszer nev : Profissimo élelmiszermoly csapda

2. Gyártia: Aeroxon Insect Control CImbH. (Waiblingen, Ausztia)
3. 

^z 
engedély tulajdonosa: dm drogerie markt GmbH, Gtinter_Bauer-Stral3e 1, 5071

Waals/Österreich
Magyarországí forgalmgz : dm Kft., 2046 Torokbálint, Depo Pf.4.

4. Engedély száma: HU-20l 5_SN-1 9-00143_0000

5.I. Bíocid terméktípzs; l9. terméktípus

5.2. Termék min sítése: III. forgalmazási kateg riájri szabadforgalrn csalogat szer

6. Hat anyaga; 2 mg (Z,E)-tetradeka_9,I2_dienil_acetát 1 db csapdában
(folyadék szilárd hordoz anyagon).

7. Fizikai' kémiai, hatástani és toxikoltígiai tulajdonságok:
Szagtalan, feromon csalogat szert tartaLmaz l30 mm x 90 mm nagyság ragaszt s felÜlet
kartonlap. A hím molylepke a feromon vonzása ktivetkeztében aragaszt feliiletre ragad, ezáIta| a
molyok további szaporodása megakadályozott.

8. Csornagolás:
2 db kartonlap, egyenként celofan csomagolásban, kartondobozban keriil forgalomba.

9. Eltarthatríság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz' napfényt l védett, htiv s helyen tarolva, a gyártást l
számitva 4 évíg használhat fel.
(A gyáÍtás idejét a dobozon fel kell tiintetni!)

10. F'elhasználhat ság kártev k szerint:
Élelmíszerek tiírolásiíra szolgá| helyeken (pl. konyh ában, éléskamrábarr stb.) elhelyezve,
élelmiszermolyok (asz al v án rn ol y) o sszefo gásara alkalm as.

1 l. Ilasználati utasítás:
l. Vágja fel a csomagotást a fels részén és vegyen ki egy molycsapdát. Írja rá a csap dára azt az

id pontot, arnikor ki kell kicserélni.
2.Távo|ítsa el a csapda hátoldalán lév ngaszt csík piros fedolapját és helyezze el a osapdát a

kívánt helyiségbe, majd nyomja rá er sen egy sima feltiletre (konyhaszekrény, éléskamra).
3. A védopapír lehrizásával aktiválja a csapdát. A véd papí.t írgy tudja eltávolítani az enyves

csapdár l, hogy a csapda nem enyves felét a falnak nyomja, míg a másik kezével a véd<ípapírt
lehtnza.

4. Hetente legalább egyszer el\enorizze a csapdát. 6hét m lva, illetve, ha a ragaszt s feltiletet a

molyok már beterítették, helyezzen ki rij csapdát.
Szekrényenként egy, k zepes és nagyobb méretíi helyiségbe2 db csapdát helyezzen el.
A molycsapda konnyen eltávolíthat és aháztar:tási szemétbe dobhat . Ha mar nem ttinik fel t bb
moly, ebben az esetben is ajánlott egy molycsapda kihelyezése a kés bbi molyártalom id ben
t rtén felismerése érdekében.
A molyok irtiísakor és hogy egy rijabb molyártalmat megelozzon, tartsa az élelrniszereket szorosan
zár uveg, va1! miianyag tárol edényekben.
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12. F'igyelmeztetés:
A készítmerryt csak a használati utasítás szerint alka|mazzuk!
A termékkel ttirtén érintkezés után bo, szappanos vizze| rnossurk kezet!
Gyermekekt l elzitwa tartand !

KerÍilni kell a termékkel (ragaszt csík) val érintkezést. Ne használja olyan helyiségben, ahol
c sorn ago latlan é lelmiszert és állateledelt tárol.
Használat után a termék aháztartitsi szemétbe dobhat .

Ne engedje a csatornába, felszíni és ta|ajvizbe,
Ha b rre keriil: Azonnal le kell mosni vízzel és szappannal és jÓl le kell blíteni. Tart s b rirritíci
esetén orvoshoz kell fordulni. Ha szembe kenil: A szemet t bb percen keresztÍil nyitott szernhéjjal
foly vizze| ki kell tiblíteni. Tart s panasz esetén orvossal kell konzultálni.

l'3. Címkefelirat:
Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.18.r9.170.,1 1 . es 12. pontokat.

14. oEK szakvélernény száma: DD_EPID /3540-l /20| 5.


