
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Protect
®
 szúnyogirtó folyadék (Protect

®
 elektromos párologtató 

készülékhez)  

2. Gyártja: Zelnova S.A. Polígono Industrial Torneiros s/n, Porrino, Spanyolország  

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

4. Engedély száma: OTH 3505-3/2009. 

5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 3,67% d-alletrin  

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárga színű átlátszó folyadék. A Protect
®
 elektromos párologtató készülékbe helyezett 

flakonból a hatóanyag hő hatására felszabadul, amely szúnyogokat zárt térben elpusztítja és 

elriasztja.  

8. Csomagolás: 

A 33 ml töltőtömegű kupakkal ellátott műanyag flakon kétféle módon kerül forgalomba: 

– a Protect
®
 elektromos párologtató készülékkel együtt: 1 db, 

– utántöltésre címkefelirattal ellátott kartondobozba: 2 db. 

9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös fénytől védett helyen, a gyártástól 

számított 5 évig felhasználható.  

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

zárt térben szúnyogok elpusztítására és elriasztására alkalmas.  

11. Használati utasítás: 

11.1. A Protect
®
 (Protect

®
 szúnyogirtó folyadékot tartalmazó) elektromos párologtató 

készülék dobozán: 

Az utántöltőt felbontás előtt legalább 1 percig tartsa függőlegesen. 

1. Az utántöltő kupakját csavarja le és őrizze meg. Helyezze az utántöltőt a készülékbe, 

majd csavarja be, és győződjön meg róla, hogy az utántöltő a megfelelő helyre került és az 

nem tud kiesni. 

2. Dugja be a készüléket a konnektorba, úgy hogy az utántöltő függőleges helyzetbe álljon. 

3. Kapcsolja be a készüléket, ezen kívül nem kell mást tennie, mert a készülék 

automatikusan párologtatja a szúnyogirtó szert. 

4. Amikor nem kívánja a terméket használni, akkor kapcsolja ki a készüléket. 

5. A folyadék cseréjekor húzzuk ki a készüléket a dugaszoló aljzatból. 

Az utántöltő folyadék naponta 6 órán keresztül történő használata esetén 45 napig 

elegendő. 

A folyadék utántöltésre külön is beszerezhető. 

11.2. A Protect
®
 szúnyogirtó folyadékot utántöltő dobozán: 

Az utántöltőt felbontás előtt legalább 1 percig tartsa függőlegesen. 

1. Az utántöltő kupakját csavarja le és őrizze meg. Helyezze az utántöltőt a készülékbe, 

majd csavarja be, és győződjön meg róla, hogy az utántöltő a megfelelő helyre került és az 

nem tud kiesni. 

2. Dugja be a készüléket a konnektorba, úgy hogy az utántöltő függőleges helyzetbe álljon. 

3. Kapcsolja be a készüléket, ezen kívül nem kell mást tennie, mert a készülék 

automatikusan párologtatja a szúnyogirtó szert. 

4. Amikor nem kívánja a terméket használni, akkor kapcsolja ki a készüléket. 



–2– 

 

5. A folyadék cseréjekor húzzuk ki a készüléket a dugaszoló aljzatból. 

Az utántöltő folyadék naponta 6 órán keresztül történő használata esetén 45 napig 

elegendő. 

A folyadék utántöltésre külön is beszerezhető. 

12. Figyelmeztetés: 

A Protect
®
 elektromos párologtató készülékhez csak a Protect

® 
utántöltő folyadékot 

használja, egyéb utántöltő nem használhatók. A készüléket gyermekek nem kezelhetik. 

Ügyeljen arra, hogy az irtószer ne kerüljön élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra, 

háziállatra. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szembe, szájba, illetve bőrre. A bőrre került 

permetet bő szappanos vízzel mossuk le. Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá 

nem férhető helyen tárolandó.  

A készüléket működés közben letakarni tilos!  

13. Címkefelirat: 

A Protect
®
 (Protect

®
 szúnyogirtó folyadékot tartalmazó) elektromos párologtató 

készülék dobozán  

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

A Protect
® 

szúnyogirtó folyadékot utántöltő dobozán  

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

A Protect
® 

szúnyogirtó folyadékot műanyag flakonján feltüntetendő:  

Protect
® 

szúnyogirtó folyadék      Hatóanyaga: 3,67% d-alletrin 

Gyártja: Zelnova S.A. Porrino, Spanyolország 

III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

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

Engedély száma: OTH 3505-3/2009. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/43/2009. DDO. 


