
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Profissimo rovarirtó aeroszol 

  2. Gyártja: Velind Aerosol GmbH (Schwedt, Németország) 

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

  4. Engedély száma: JÜ-5693-3/2011. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,075% permetrin + 0,099% tetrametrin 

  7. Csomagolás: 

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

forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel.  

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben és teraszon hangyák, valamint egyéb rejtett életmódú rovarok (pl. ezüstös 

pikkelyke) irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

A ködpermetet célzottan jutassuk ki a hangyák vonulási útjaira, illetve rejtekhelyeikre (padló- 

és falrések, ajtórepedések stb.). Permetezéskor a palackot függőleges helyzetben, a kezelendő 

felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk. Hagyjuk el a helyiséget, zárjuk be az ajtaját 15 percre, 

majd ezt követően, az ablakokat kinyitva, alaposan szellőztessünk ki. Egy hét után a kezelést 

szükség szerint ismételjük meg. 

Az aeroszolt a falon pihenő különböző rovarokra (darázsra, légyre, szúnyogra stb.) célzottan 

permetezve is használhatjuk. Ekkor kb. 30 cm távolságból, rövid ideig tartó fújással juttassuk a 

permetet közvetlenül a rovarokra. A készítmény hatása néhány másodperc múlva érvényesül. 

Darázsfészek kezelésére nem használható! 

A légtérbe porlasztva nem használható! 

11. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

A termék használata után mossunk kezet. 

Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! 

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

Használata előtt távolítsuk el vagy takarjuk le az akváriumokat, terráriumokat és 

állatketreceket. Az akvárium levegőztető berendezését az aeroszol használata közben 

kapcsoljuk ki és csak a helyiség szellőztetését követően indítsuk újra. 

A termék nyomot hagyhat a bútorokon, a műanyag felületeken és a tapétán. 

A keletkező permetet ne lélegezzük be. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, 

evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra, a bőrre, szembe, szájba ne kerüljön! A bőrre került 

permetet bő szappanos vízzel le kell mosni. Szembejutás esetén a szemet több percen keresztül, 

bő vízzel öblítsük ki. Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni, lenyelés esetén a 

csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

Élelmiszertől és takarmánytól távol, száraz, hűvös helyen tárolandó. 
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FIGYELEM! Propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűzveszélyes! Működtetés közben nyílt láng 

használata és a dohányzás tilos! 

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, 

napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos 

nyílt lángba vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó! Gyermekek 

kezébe nem kerülhet! A készülék utántöltése tilos! 

12. Címkefelirat: 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. és 11. pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/204/2011. DDO 


