
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Protect molyirtó kazetta 

  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: OTH 2799-3/2007. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 

  6.1. Szekrénybe helyezendőnél: 164 mg vaportrin (empentrin)/kazetta  

  6.2. Fiókba helyezendőnél: 44 mg vaportrin (empentrin)/kazetta  

   7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Műanyag kazettába helyezett, impregnált szűrőpapír. Molyirtó hatását párolgás útján fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

Szekrényben történő felhasználásra 1 db (130 x 56 mm) műanyag kazetta,  

Fiókban történő felhasználásra 6x 1 db (65,5 x 40 mm) műanyag kazetta  

celofánba csomagolva, litografált karton dobozban elhelyezve. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen, a gyártástól számítva 2 évig tárolható.  

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Tároló helyeken (pl. szekrényben, fiókban stb.) elhelyezve ruhamolyok és lárváik irtására 

alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

 11.1.Ruhamolyirtó kazetta (szekrényben történő felhasználásra) 

 A kazettákat vegye ki a celofán csomagolóanyagból. 

A Protect molyirtó kazetta egy átlagos méretű (kb. 1 légm
3
-es) szekrény védelmére elegendő.  

A kazettán elhelyezett akasztó lehetővé teszi, hogy egyszerűen a ruhafogasok mellé akassza. 

Élelmiszermolyok irtására nem alkalmas!  

Erre a célra használja az irtószermentes Biostop élelmiszermoly csapdát. 

A készítmény hatását 6 hónapon keresztül egyenletesen fejti ki.  

 11.2. Ruhamoly irtó kazetta (fiókban történő felhasználására) 

 A kazettákat vegye ki a celofán csomagolóanyagból. 

Egy darab kazetta egy átlagos méretű (kb. 0,06 légm
3
-es) fiók, láda vagy kisebb zsákban tárolt 

ruhanemű védelmére elegendő. 

Szekrény védelmére használja a Protect molyirtó kazettát, vagy egyidejűleg több kisebb kazettát 

akasszon a fogasok közé, vagy a korongok segítségével ragassza a fiók vagy szekrény oldalára. 

Ha felakasztott állapotban kívánja alkalmazni a kazettát, hajtsa ki az akasztót. 

Élelmiszermolyok irtására nem alkalmas!  

Erre a célra használja az irtószermentes Biostop élelmiszermoly csapdát. 

A készítmény hatását 6 hónapon keresztül egyenletesen fejti ki.  
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12. Figyelmeztetés: 

A készítmény élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Használata után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. Gyermek elől elzárva tartandó! 

13. Címkefelirat: 

A szekrényben helyezendő kazetta tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.1., 8.,9.,10., 

11.1. és 12. pontjait. 

A fiókban helyezendő kazetta tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.2.,8.,9.,10., 11.2. 

és 12. pontjait. 

 14. OEK szakvélemény száma: 7711/59/2007. DDO. 


