
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Protect 
® 

Forte rovarirtó porozószer  

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/8726-2/2016. 

5. Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,5 % permetrin + 0,5% piperonil-butoxid 

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű, laza por, mely hatását a rovarokra érintőméregként fejti ki. 

8. Csomagolás: 

100, 200, 500, 750 és 1000 grammos műanyag porozó flakonban, valamint  

szakemberek részére 2,5 kg-os műanyag vödörben kerül forgalomba. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól 

számítva 4 évig használható fel. 

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke) 

valamint az épületekben és azok közvetlen környezetében, teraszon, erkélyen előforduló 

hangyák irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. Lakossági forgalomba kerülő kiszereléseken: 

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezéskor zárt térben: 

A flakon megnyomásával a porozószert egyenletesen, vékony rétegben, célzottan a rovarok 

búvóhelyeire (pl. rések, repedésekbe), és vonulási útjaira szórjuk ki. Javasolt mennyiség 10 

gramm/1 m
2
. 

Csótányok irtásakor a padló- és falréseken, ajtórepedéseken kívül a szeméttároló, 

mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és WC környéke is kezelendő. 

Ágyi poloska irtásakor: 

1. Kezelés előtt a mosógépben mosható anyagokat (pl. paplan- és párnahuzat stb.) lehetőség 

szerint 60 °C hőmérsékleten mossa ki, majd szárítsuk meg. A nem mosható anyagokat (pl. 

ágymatrac) alaposan porszívózzuk ki.  

2. Irtáskor a kárpitozott bútorokat és a fekvőhelyek, matracok széleit, szegélyeit, valamint a 

faillesztéseket, réseket porozzuk be.  

3. Várjon legalább 1-1,5 órát. A kezelés időtartama alatt a kezelt felületeket ne használjuk. 

Bolha és poratka irtásakor: 

1. Kezelés előtt a kezelendő felületeket (pl. ágymatrac, szőnyeg, bútorkárpit, stb.) 

porszívózzuk ki.  

2. Poratka és bolha elleni kezelés esetén a szőnyeget, szőnyegpadlót, illetve a padló hézagait 

kezeljük.  

3. Várjon legalább 1-1,5 órát. A kezelés időtartama alatt a kezelt felületeket ne használjuk. 

Hangyák elleni kezelés épületen belül és kívül: 

1. Beltéren történő kezelés esetén egyenletesen, vékony rétegben a hangyák vonulási útjaira, 

fészkeik réseibe és azok köré juttassuk ki a porozószert. 

2. Kültéren szorosan az épület fala mentén, a terasz/erkély/járda és a házfal találkozási 

helyét kezeljük. 
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Miután a rovarok érintkeznek az irtószerrel, a hatóanyag rövid időn belül kifejti a hatását. 

Szükség esetén a kezelést hetente ismételjük meg. 

A porozószert a kezelés időtartama alatt felmosással, összesöpréssel ne távolítsuk el. 

Kezelést követően a kezelt felületeket porszívózzuk át, de a résekből, repedésekből ne 

távolítsuk el a porozószert. A porszívó zsákot, vagy tartályt úgy ürítsük óvatosan a háztartási 

szemétbe, hogy ne képződjön porfelhő. 

A szer feltakarítását követően alaposan szellőztessünk ki. 

A kiürült flakon a háztartási hulladék közé tehető. 

11.2. Szakemberek részére forgalomba kerülő kiszereléseken: 

Rejtett életmódú rovarok elleni kezelés beltéren: 

A készítményt porozókanállal vagy porozógéppel egyenletesen, vékony rétegben, célzottan a 

rovarok búvóhelyeire (pl. résekbe, repedésekbe) és vonulási útjaira szórjuk ki. Az ajánlott 

dózis 10 gramm/1 m
2
. 

Csótányok irtásakor a padló- és falréseken, ajtórepedéseken kívül a szeméttároló, 

mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és WC környéke is kezelendő. 

Ágyi poloska irtásakor a kárpitozott bútorokat és a fekvőhelyek, matracok széleit, 

szegélyeit, valamint a faillesztéseket, réseket porozzuk be. 

Poratka és bolha elleni kezelés esetén a szőnyeget, szőnyegpadlót, illetve a padló hézagait 

kezeljük. 

Az eredményességet javítja a kezelést megelőzően a mosógépben mosható anyagok (pl. 

paplan- és párnahuzat stb.) lehetőség szerint 60 °C hőmérsékleten történő kimosása, illetve a 

nem mosható anyagok (pl. ágymatrac) alapos porszívózása.  

Hangyák elleni kezelés épületen belül és kívül: 

1. Beltéren történő kezelés esetén egyenletesen, vékony rétegben a hangyák vonulási útjaira, 

fészkeik réseibe és azok köré juttassuk ki a porozószert.  

2. Kültéren szorosan az épület fala mentén, a terasz/erkély/járda és a házfal találkozási 

helyét kezeljük. 

Miután a rovarok érintkeznek az irtószerrel, a hatóanyag rövid időn belül kifejti a hatását. 

A kezelést követő 1-1,5 órában a kezelt felületet ne használjuk. 

A porozószert felmosással, összesöpréssel ne távolítsuk el. Kezelést követően a kezelt 

felületeket át kell porszívózni, de a résekből, repedésekből a porozószert ne távolítsuk el. 

A porszívó zsákot, vagy tartályt óvatosan a háztartási szemétbe kell üríteni úgy, hogy 

porfelhő ne képződjön. 

A szer feltakarítását követően alapos szellőztetés szükséges. 

Szükség esetén a kezelést hetente ismételjük meg. 

12. Figyelmeztetés: 

12.1. A lakossági forgalomba szánt kiszereléseken: 

Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni. 

A porozószer letakaratlan élelmiszer, ivó- és evőedények közelében nem alkalmazható. 

Használata után bő szappanos vízzel kezet kell mosni! Gyermekek az irtószert nem 

kezelhetik! 

A terméket ne használjuk közvetlenül emberen, háziállaton, vagy ágynemű és ruházat 

kezelésére. Háziállatok estében – teljes bolhamentesség biztosítása érdekében – erre a célra 

beszerezhető állatkezelő készítmény egyidejű alkalmazása javasolt.  

Figyelem! Macskák környezetében – a készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység 

miatt – a terméket ne alkalmazzuk! 

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő kiszereléseken: 
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Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni. 

A porozószer letakaratlan élelmiszer, ivó- és evőedények közelében nem alkalmazható. 

A porozószerrel történő munkavégzéskor munkaruha, kéz- szem- és légzésvédő viselése 

kötelező! Használata után bő szappanos vízzel kezet kell mosni!  

A terméket ne használjuk közvetlenül emberen, háziállaton, vagy ágynemű és ruházat 

kezelésére. Háziállatok estében – teljes bolhamentesség biztosítása érdekében – erre a célra 

beszerezhető állatkezelő készítmény egyidejű alkalmazása javasolt. 

Figyelem! Macskák környezetében – a készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység 

miatt – a terméket ne alkalmazzuk! 

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

A készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú 

mellékletének vonatkozó rendelkezéseinek betartásával tárolható és használható fel. 

13. Címkefelirat 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2259-2/2016. 


