
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Protect® darázsirtó aeroszol 

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

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

  4. Engedély száma: JÜ-14360-3/2012. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,3% cifenotrin + 0,1% d-tetrametrin  

  7. Csomagolás: 

300, 400 és 500 ml névleges töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel 

ellátott palackban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 35 C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 4 évig használható fel.  

(A gyártás idejét a palackon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Fészekben levő darazsak irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ! ÓVATOSAN ALKALMAZZUK!  

A permetet célzottan a rovarok fészkére kell kiporlasztani úgy, hogy a darázsfészket, az ott 

tartózkodó darazsakat és a fészek környezetét a permet teljesen belepje. A kezelést addig 

ismételje, amíg a darázsfészken vagy annak környezetében élő, mozgó darázs már nem 

található. Porlasztáskor az aeroszolos palackot szórófejjel felfelé, a kezelendő felülettől 

legalább 1-3 méter távolságra tartsa, és az adott széljárásnak háttal állva alkalmazza. Ha több 

fészek van egymás mellett, azokat egyidőben egyszerre kezelje, és a távolabbival kezdje. 

Az esetleges csípések elkerülése érdekében a kezeléseket kora reggel, vagy este célszerű 

végrehajtani, amikor a darazsak a fészekben tartózkodnak és mozgásuk lelassult. A kezelést 

követően ne nyúljon a fészekhez. A kezelés után az elpusztult egyedeket óvatosan söpörje 

össze, mert a lehullott állatok között még élő egyedek is lehetnek. Az irtószerrel kezelt 

fészek 1-2 nap múlva eltávolítható.  

A kezelés során keletkezett nedves folt idővel elpárolog. Szükség esetén a kezelést célszerű 

megismételni. 

11. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek 

az irtószert nem kezelhetik! A kezelés során a gyermekeket tartsuk távol. 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. Erős szélben, valamint 

napközben a kezelés nem ajánlott! Amennyiben a fészek zárt térben található az alkalmazást 

követően alaposan szellőztessen ki! 

A készítmény ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat. Ügyeljünk arra, hogy a permet ne kerüljön élelmiszerre, evőeszközre, 

gyermekjátékra, háziállatra!  
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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.  

Figyelem! Propán/bután hajtógázas! Fokozottan tűzveszélyes! Működtetés közben 

dohányzás és nyílt láng használata tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik, felnyitni, 

ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is 

tilos! 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: 7711/147/2012. DDO 


