
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Protect
®
 ágyi poloska és bolhairtó permet  

2. Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest, Szállás u. 6. 

4. Engedély száma: JKF/16991-3/2015. 

5. Terméktípus és minősítés:  

 5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

 5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,28% S-metoprén + 0,18% természetes piretrin + 0,36% piperonil-butoxid 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárgás, áttetsző színű, jellegzetes alkoholos illatú folyadék.  

8. Csomagolás: 

250, 500, 750 és 1000 ml töltési térfogattal, szórópisztollyal ellátott műanyag flakonban, illetve 3, 

5, 10 és 25 liter töltési térfogattal műanyag kannában kerül forgalomba: 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, + 5 
o
C feletti hőmérsékletű helyen tárolva a gyártástól 

számított 3 évig használható fel.  

(A gyártási időt az egység csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok, elsősorban ágyi poloska és bolha irtására alkalmas.  

Korszerű összetétele miatt a rejtőzködő rovarokat nemcsak rejtekhelyükről űzi ki és taglózza le, 

hanem a rovarok életciklusát megszakítva magakadályozza azok felnőtt egyedekké történő 

fejlődését.  

11. Használati utasítás: 

Hatását érintkezés útján fejti ki, ezért a fertőzött helyek, a rovarok búvóhelyeinek (különösen a 

rések és repedések), illetve vonulási útjaik gondos kezelésére, a felületek egyenletes benedve-

sítésére fordítsunk fokozott figyelmet! Erősen porózus (pl. tégla, gipsz, cementvakolat) felületen 

történő alkalmazásakor hatóanyag-csökkenés észlelhető.  

Nem valószínű, hogy a permet a felületet (pl. szőnyeget, bútorszövetet) károsítja, de célszerű 

erről kisebb felület kezelésével meggyőződni.  

Kezeléskor a helység alapos szellőztetéséről (pl. az ablakok kinyitásával) gondoskodjunk.  

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

 Ágyi poloskairtás: 

Szükséges permetlé-mennyiség kb. 15 ml =12-13 „spriccelés”/m
2
. Egy palack kb. 30 m

2 

kezeléséhez elegendő. 

A következő tárgyak és felületek, illetve az azokon található (a rovarok számára alkalmas búvó-

helynek minősülő) rések és repedések kezelésére fordítsunk fokozott figyelmet: ágy (keret, fej-

támla és a fejtámla mögötti rész), matrac-szegély, ágyhoz közeli bútorok (éjjeliszekrény, asztal 

és azok fiókjai, kanapé, bútorhuzat, rojtozat és varrat, falazaton a tapéta szegély és annak 

esetleges hibái, bútor-illesztékek, képkeretek, képek hátsó oldala, falitükör, szőnyeg, 

padlószegély, parketta-illeszkedés és falszegély, függöny, konnektor, villanykapcsoló, 

füstérzékelő, álmennyezet és annak illeszkedései. 

Ne kezeljük az ágyneműt (paplant, párnát, lepedőt és takarót), de javasoljuk azoknak az 

irtószeres kezeléssel egyidejűleg 60 
o
C hőmérsékletű vízben történő egyidejű kimosását. 

A permetet közvetlenül az elektromos berendezésekbe juttatni tilos!  

A maximális hatás érdekében a kezelést 2-3 hét múlva ismételje meg. 

 Bolhairtás: 

Szükséges permetlé-mennyiség kb. 5 ml = 4-5 „spriccelés”/m
2
, ami kb. 6-9 hónapos hatást 

biztosít. Egy palack kb. 80 m
2
 kezeléséhez elegendő. 
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A következő felületek kezelésére fordítsunk fokozott figyelmet: padló és annak hézagai, 

oldalfalak (1 méter magasságig), szőnyeg és bútor alatti területek, a házi kedvencek (kutya, 

macska) pihenőhelyei.  

A kezelés után 1 hétig ne mossuk fel a padlót, amennyiben erre mégis sor kerül, a kezelést meg 

kell ismételni. 

12. Figyelmeztetés: 

Az ember és a környezet védelme érdekében tartsa be a használati utasítást! Kizárólag rovarirtásra 

alkalmazható. Ne alkalmazzuk közvetlenül emberre, házi kedvencekre vagy növényre!  

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

A kezelt területet személyek és házi kedvencek (kutya, macska) csak a teljes száradását követően 

használhatják.  

A permetet közvetlenül ne lélegezzük be. Kezelés alatt a dohányzás és nyílt láng használata tilos.  

A készítmény használata után meleg szappanos vízzel kezet kell mosni.  

Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! 

A bőrre került permetet bő szappanos vízzel le kell mosni. Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek 

által hozzá nem férhető helyen tárolható. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! 

Esetleges mérgezés gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.  

A készülék utántöltése és más célra történő felhasználása tilos! 

13. Címkefelirat: 

Az engedélyezési lap tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8., 9.,10.,11. és 12. pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/4187-1/2015 


