
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Protect-B szúnyogirtó lap (Protect-B 

kombinált használatú elektromos párologtató készülékhez)  

2. Gyártja: Zobele Industrie Chimice S.P.A. (Trento, Olaszország)  

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

4. Engedély száma: OTH 2709/1996. 

5. Minősítése: szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,035 gramm d-alletrin/lap  

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Kék színű, impregnált papírlap. A Protect-B kombinált használatú elektromos párologtató 

készülékbe helyezett lapból a hatóanyag hő hatására felszabadul, amely szúnyogokat zárt 

térben elpusztítja és elriasztja. A készítmény a benyújtott dokumentáció alapján 

szabadforgalmú irtószernek minősül.  

8. Csomagolás: 

a 10 – 1 db-os Protect-B jelzéssel ellátott fóliába zárt lap kétféle módon kerül forgalomba: 

– a Protect-B kombinált használatú elektromos párologtató készülékkel együtt: 1 X 10 db, 

– utántöltésre címkefelirattal ellátott kartondobozban: 2 x 10 db. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, a gyártástól számítva 3 évig használható 

fel.  

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

zárt térben szúnyogok elpusztítására és elriasztására alkalmas.  

11. Használati utasítás: 

11.1. A Protect-B kombinált használatú (Protect-B szúnyogirtó lapot tartalmazó) 

elektromos párologtató készülék dobozán: 

1. A műanyag csomagolásból vegyünk ki egy lapot, ügyelve arra, hogy a többi lap 

csomagolása ne sérüljön meg!  

2. Helyezzük a lapot a készülékbe, a fűtőfelület és a rácsozat közötti nyílásba.  

3. Dugjuk be készüléket a 220 V-os csatlakozóba, melynek működését a beépített 

  lámpa világítása jelzi.  

A készülék néhány perc múlva éri el a szükséges üzemi hőmérsékletet, és a lap ezt 

követően fejti ki hatását, amely 10 órán keresztül érvényesül. 

A lap barnás elszíneződése vagy a rövid ideig észlelhető páraképződés a hatást nem  

befolyásolja. 

4. Ha a lap cseréje szükséges, a készüléket húzzuk ki  a dugaszoló aljzatból.  

Vegyünk ki egy új lapot, azt tegyük a készülékbe, amellyel az elhasznált lap kitolható. A 

készüléket újból dugjuk be a dugaszoló aljzatba. 

Egy készülék max. 40 légm
3
-es (kb. 16m

2
 alapterületű) helyiség kezelésére elegendő. 

Nagyobb helyiségben több készülék szükséges)  

A lap utántöltésre külön is beszerezhető. 

A készülék a Protect-B szúnyogirtó folyadékkal is működtethető. A szúnyogirtó lap és a 

folyadék együtt nem használható. 

11.2 a Protect-B szúnyogirtó lap utántöltő dobozán: 

A Protect-B szúnyogirtó lap a Protect-B kombinált használatú elektromos párologtató 

készülékkel használható.  



1. A műanyag csomagolásból vegyünk ki egy lapot, ügyelve arra, hogy a többi lap 

csomagolása ne sérüljön meg!  

2. Helyezzük a lapot a készülékbe, a fűtőfelület és a rácsozat közötti nyílásba.  

3. Dugjuk be készüléket a 220 V-os csatlakozóba, melynek működését a beépített 

  lámpa világítása jelzi.  

A készülék néhány perc múlva éri el a szükséges üzemi hőmérsékletet, és a lap ezt 

követően fejti ki hatását, amely 10 órán keresztül érvényesül. 

A lap barnás elszíneződése vagy a rövid ideig észlelhető páraképződés a hatást nem  

befolyásolja. 

4. Ha a lap cseréje szükséges, a készüléket húzzuk ki a dugaszoló aljzatból.  

Vegyünk ki egy új lapot, azt tegyük a készülékbe, amellyel az elhasznált lap kitolható. A 

készüléket újból dugjuk be a dugaszoló aljzatba. 

Egy készülék max. 40 légm
3
-es (kb. 16m

2
 alapterületű) helyiség kezelésére elegendő. 

Nagyobb helyiségben több készülék szükséges)  

12. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől, italtól, gyógyszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermekek által hozzá 

nem férhető helyen tárolandó. Használatkor a csomagolatlan élelmiszereket takarjuk le. 

Gyermekek nem alkalmazhatják! A készülék használata után bő, meleg, szappanos vízzel 

kezet kell mosni. Érzékeny személyek (kisgyermekek, asztmások) esetében  a folyamatos 

használat különös figyelmet igényel. 

A készüléket működés közben letakarni tilos!  

13. Címkefelirat: 

A Protect-B
 
kombinált használatú

 
(Protect-B szúnyogirtó lapot tartalmazó) 

elektromos párologtató készülék dobozán  

Az engedélyezési lap tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8., 9.,10.,11.1. és 12. pontjait kell 

feltüntetni, 

A Protect-B szúnyogirtó lap utántöltő dobozán  

Az engedélyezési lap tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8., 9.,10.,11.2. és 12. pontjait kell 

feltüntetni. 

14. OEK szakvélemény száma: 8011/94/1996. DDO. 


