
Engedélyezési lap 

  1. A riasztószer neve: Profissimo levendulás molyriasztó gél 

  2. Gyártja: Swif GmbH (Kaiserslautern, Németország) 

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

  4. Engedély száma: JÜ-15165-3/2012. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer 

  6. Hatóanyaga: 18% levendulaolaj (705,35 mg levendulaolaj/bliszter) 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Lila színű gél, amely molyriasztó hatását párolgás útján fejti ki. 

8. Csomagolás: 

2 db, egyenként 4,2 ml gél, molylepke alakú bliszter csomagolásban, címkefelirattal ellátott 

kartonpapírra rögzítve kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, napfénytől védett, hűvös helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 3 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Textíliák tárolására szolgáló helyeken (pl. szekrényben, fiókban stb.) elhelyezve, ruhamolyok 

elriasztására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

1. A két egységet a perforáció mentén válasszuk szét. 

2. A csomagolásra írjuk fel a kihelyezés dátumát. 

3. A kartoncsomagolás hátoldalát a perforáció mentén, a fül segítségével nyissuk fel. 

4. Óvatosan távolítsuk el a gélt fedő alufóliát. 

5. A készítményt akasszuk a ruhásszekrény fogastartó rúdjára, vagy – a gél párolgását biztosító 

membránnal felfelé – ruhák mellé a szekrénybe, fiókokba. Mindig figyeljünk arra, hogy a gélt 

fedő membrán ne érintkezzen sem a ruhákkal, sem egyéb tárgyakkal.  

Egy darab molyriasztó gél egy 1 m
3
 térfogatú tároló védelmére alkalmas. Nagyobb szekrényben 

egyszerre több gélt használjunk! A termék hatása kb. 6 héten keresztül, illetve kiszáradásáig 

érvényesül, ekkor az elhasznált gélt szükség szerint cseréljük újra. 

Csak teljesen száraz ruhák között használjuk! 

12. Figyelmeztetés: 

A készítményt csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk! 

A termékkel történő érintkezés után bő, szappanos vízzel mossunk kezet! Gyermekek kezébe 

nem kerülhet! Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve tárolandó. Kizárólag gyermekek 

és háziállatok által hozzá nem férhető helyen használható. 

Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. Ha szembe jut, azt bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell 

fordulni. 

D-limonént, linaloolt és geraniolt tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat. 

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: 7711/150/2012. DDO 


