
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Profissimo szúnyogirtó permet 

  2. Gyártja: fgw3 GmbH (Graz, Ausztria) 

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

  4. Engedély száma: JKF/12405-2/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,015% természetes piretrin + 0,05% cipermetrin + 0,21% piperonil-butoxid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Színtelen, jellegzetes szagú folyadék, amely hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

500 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett, jól szellőző helyen tárolva, a 

gyártástól számítva 3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Teraszokon és erkélyeken, felületkezeléssel, szúnyogok irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

Használat előtt alaposan rázzuk fel! 

A készítmény az erkélyen és a teraszon használható, a falfelületek, a padlózat, az ajtó- és 

ablaktokok, a bútorzat, valamint a cserépbe, balkonládába ültetett növények kezelésére.  

A szórófejet nyissuk ki és a flakont a kezelendő felülettől kb. 40 cm távolságra tartva, a 

finom ködpermetet célzottan juttassuk ki a szúnyogok pihenő- és tartózkodási helyeire 

úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen.  

A permettel érintkezve a szúnyogok 48 órán keresztül folyamatosan elpusztulnak. 

Amennyiben továbbra is szúnyogok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. A készítményt csak 

felületkezelésre használjuk, a légtérbe porlasztani tilos! 

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, 

nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a 

szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Használata után szappanos 

vízzel kezet kell mosni. 

Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat. 

13. Címkefelirat: 

tartalmazza az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 12. pontjait. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2801-1/2015 


