
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Protect
®
 Barrier rovarirtó aeroszol 

  2. Gyártja: Tosvar SRL (Pozzo d’Adda, Olaszország) 

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

  4. Engedély száma: JKF/9357-4/2016. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,11% transzflutrin + 0,025% ciflutrin + 0,2% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

A készítmény 400 ml névleges töltési térfogattal, illetve 305 g névleges töltőtömeggel, 

aeroszol porlasztást biztosító szeleppel ellátott fémpalackban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 35 °C hőmérsékletű, sugárzó hőtől, fénytől 

védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 4 évig használható fel. 

(A gyártási időt az egyes palackokon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben és a ház, lakás körüli félig zárt-nyitott terekben (terasz, erkély, balkon, lugas), 

felületkezeléssel, csótányok, hangyák, legyek és szúnyogok irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

A PALACKOT HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! 

A kívánt hatás elérése érdekében szigorúan tartsuk be a kezelési módot és alkalmazási 

mennyiséget. 

Rejtett életmódú rovarok (csótányok, hangyák) elleni védekezés: 

• beltéri alkalmazásnál az aeroszolt célzottan juttassuk a rovarokra, illetve 30-40 cm 

távolságról, méterenként 3-4 másodpercig tartó porlasztással permetezzük azok jellemző 

búvóhelyeire (szegélyek alatti területek, rések, repedések, hasadékok) és vonulási 

útvonalaira (szeméttároló, mosdókagyló és fürdőkád külső felszíne, WC-csésze 

környéke stb.). Várjunk néhány percet, mielőtt visszatérünk a kezelt helyiségbe. 

A használatot követően alaposan szellőztessünk ki. A kezelést, szükség szerint, 3 

hetenként ismételjük meg. 

• kültéri alkalmazásnál, vagyis a teraszon, erkélyen, balkonon történő használatkor szintén 

közvetlenül az ott észlelt rovarokra fújjuk a készítményt, illetve kezeljük azok 

búvóhelyeit (rések, repedések, hasadékok), hangyáknál a fészek kijáratát. 

Repülő életmódú rovarok (legyek, szúnyogok) elleni védekezés: 

• „barrier” alkalmazással a lakótérbe bejutó legyek és szúnyogok száma csökkenthető.  

E hatás elérése érdekében a készítményt a nyílászárók határoló felületeire (ablak-, 

ajtófélfa, küszöb) juttassuk ki. A kezelést 30-40 cm távolságból, méterenként 3-4 

másodpercig tartó permetezéssel végezzük. 

• kültéri alkalmazásnál hasonló módon permetezzük a terasz, erkély, balkon és lugas 

határoló idomait (pl. tartóoszlopokat, szegélyeket stb.). Hatástartóssága ebben az 

esetben max. 8 óra. 

11. Figyelmeztetés: 

Az ember és a környezet veszélyeztetésének megelőzése érdekében tartsuk be a használati 

utasítást! A készítmény kizárólag felületkezelésre használható, légtérkezelésre nem 

alkalmazható! 
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A permetet közvetlenül ne lélegezzük be. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, 

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

permetet bő szappanos vízzel le kell mosni. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Halakra veszélyes! 

Eukaliptusz olajat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

Figyelem! Propán-bután hajtógázt tartalmaz. A készülék utántöltése tilos! 

12. Címkefelirat: 

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

13. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2486-1/2016. 


