
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Profissimo molyirtó tasak 

  2. Gyártja: Annowatec GmbH (Karlskron, Németország) 

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

  4. Engedély száma: JÜ-11157-3/2013. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 15 mg transzflutrin/tasak 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Transzflutrinnal átitatott műanyag granulátumot tartalmazó szűrőpapír tasak, amely hatását a 

molyokra párolgás útján fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

3 db, egyedileg celofán tasakba csomagolt szűrőpapír tasak, címkefelirattal ellátott kartonpapír 

dobozba helyezve kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 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 

elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

1. A molyirtó tasakot vegyük ki a celofán csomagolásból. 

2. A mellékelt kartonpapír akasztóra írjuk fel az aznapi dátumot, majd az akasztó nyíl alakú 

végét a molyirtó tasak felső szélén található, kör alakú, perforált részen szúrjuk át. 

3. A tasakot úgy helyezzük el a szekrényben (pl. a fogastartó rúdra akasztva vagy a polcra 

helyezett ruhák közé), hogy arról a hatóanyag szabadon párologhasson. 

A ruhák tárolására szolgáló dobozba, illetve fiókba egyedi tasakokat is elhelyezhetünk, a 

térfogat nagyságától függően. 

A kihelyezett tasakból folyamatosan szabadul fel a hatóanyag. Egy tasak egy 1 m
3
 térfogatú 

tárolóhely védelmére szolgál. Nagyobb légtérben, zsúfolt szekrényben, illetve erősebb 

molyártalom esetén egyszerre több tasakot használjunk. A használat ideje alatt a szekrényt 

illetve a fiókokat tartsuk csukva. A hatékonyságát elvesztett terméket távolítsuk el. Csak teljesen 

száraz ruhák között használjuk! A tasakok a molyártalom megelőzésére is használhatók. 

Hatástartóssága: 3 hónap. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! Tartsuk meg a csomagolást az utolsó 

tasak elhasználásáig. 

A molyirtó tasakot úgy helyezzük el, hogy gyermek és háziállat ne férhessen hozzá. A tasak ne 

érintkezzen műanyag és lakkozott felületekkel. A készítmény használata után bő, meleg, 

szappanos vízzel kezet kell mosni. Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni, lenyelés esetén a 

csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

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

Élelmiszertől és takarmánytól távol, száraz, hűvös helyen tárolandó. Gyermekek kezébe nem 

kerülhet. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/46/2013. DDO 


