
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Profissimo molyriasztó aeroszol 

2. Gyártja: Cit-Fabrik Chemisch-technische Produkte GmbH (Graz, Ausztria) 

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

4. Engedély száma: JÜ-22993-3/2014. 

5. Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer 

6. Hatóanyaga: 1,05% margóza kivonat + 0,25% természetes piretrin 

7. Csomagolás: 

400 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel ellátott fémpalackban kerül 

forgalomba. 

8. Eltarthatóság és tárolás: 

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

3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a palackon fel kell tüntetni!) 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Különféle textíliákra (pl. bútorkárpitok, szőnyegek, ruhanemű stb.) permetezve biztosítja a kifejlett, 

repülő ruhamolyok távoltartását. 

10. Használati utasítás: 

Használat előtt a palackot alaposan fel kell rázni!  

A textíliára juttatott permet távol tartja a kifejlett molyokat, így használatával megelőzhető a 

hosszabb ideig tárolt, szezonálisan használt ruhaneműk és egyéb anyagok újrafertőződése. 

A kezelendő textília egy kevésbé feltűnő részén győződjünk meg arról, hogy a kijuttatott 

készítmény nem okoz színváltozást. Ezután a textíliát 30-40 cm távolságból, egyenletesen 

permetezzük be a készítménnyel. Kb. 1 négyzetméternyi felületre számítva 10-12 másodpercen 

keresztül folyamatosan porlasszuk ki a készítményt a palackból, úgy, hogy az egyenletesen fedje be 

a védeni kívánt textíliát. A kezelt textília a száradás után használatba vehető vagy elpakolható. 

A készítmény a kezelt és ki nem mosott textíliákon maximum 3 hónapig biztosít védelmet a 

ruhamolyok ellen. A kezelést szükség szerint ismételjük meg. 

11. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk!  

Használat előtt győződjünk meg arról, hogy a helyiségben kisgyermekek, túlérzékeny személyek, 

illetve háziállatok nem tartózkodnak. 

Használatakor az akváriumot, terráriumot, állatketrecet a helyiségből távolítsuk el, vagy, ha erre 

nincs lehetőség, takarjuk le, és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. Nagyon 

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

Használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. Ügyeljünk arra, hogy a készítmény 

szembe, nyálkahártyára ne kerüljön, a permetet ne lélegezzük be. Ha szembe jut, bő vízzel, néhány 

percen keresztül öblítsük ki, majd forduljunk orvoshoz. Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz. 

Gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen, élelmiszertől és italtól elkülönítve 

tárolandó. 

Figyelem! Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására 

megrepedhet. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő 

hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó 

anyagra permetezni! Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem 

kerülhet! A készülék utántöltése tilos! 

12. Címkefelirat 

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

13. OEK szakvélemény száma: 7711/110/2014.DDO 


