
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Profissimo hangyairtó granulátum 

  2. Gyártja: terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG (Rain am Lech, Németország) 

  3. Forgalomba hozza: dm Kft., 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4. 

  4. Engedély száma: JÜ-11187-3/2013. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,5% cipermetrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, szemcsés por, amely hatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

300 gramm töltőtömeggel, porozó nyílásokkal ellátott dobozban, gyermekbiztos csomagolásban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen tárolva, a gyártástól számítva 

3 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, valamint a ház körül és a teraszon előforduló házi és kerti hangyák elpusztítására 

alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A doboz műanyag tetejének közepén található gombot mutatóujjunkkal nyomjuk be, majd az 

adagoló tetőt a másik kezünkkel csavarjuk el a kívánt pozícióba. 

A készítményt kétféleképpen juttathatjuk ki: 

1. Porozással 

A doboz tartalmát egyenletesen, 10 gramm/m
2
 mennyiségben szórjuk ki a hangyák 

megfigyelt vonulási útvonalaira illetve fészkeik bejárati nyílásaira. 

2. Locsolással  
A szerből 100 gramm mennyiséget oldjunk fel 10 liter vízben, majd az oldatot – az 

elkészítést követően azonnal felhasználva – a hangyák vonulási útvonalaira, fészkeik 

bejárati nyílásaira, illetve közvetlenül a hangyákra, óvatosan locsoljuk ki. 

A készítménnyel érintkező hangyák a szertől elpusztulnak. A jobb hatásfok elérése érdekében a 

kétféle kijuttatási módot együttesen alkalmazzuk. 

A kijuttatott készítmény hatástartóssága: 2 hét. Szükség esetén a kezelést ismételjük meg. 

A kezelés végeztével az irtószer-maradványokat meleg vízzel távolítsuk el a felületekről. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazzuk. 

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá. 

A készítmény használata után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. 

Esetleges mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen tárolandó.  

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

Csatornába engedni nem szabad. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/41/2013. DDO 


