
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Raid (240 órás) szúnyog- és légyirtó korong 

  2. Gyártja: Zobele Industrie Chimiche S.p.A. (Trento, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: S.C. Johnson Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. 

  4. Engedély száma: OTH 1147-4/2009. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 300 mg transzflutrin/korong 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Műanyag tartóba foglalt, hatóanyaggal átitatott, homok alapú, kb. 15 mm átmérőjű préselt 

korong. Az elektromos párologtató készülékbe helyezett korongból a hatóanyag hő hatására 

felszabadul, és a zárt térben levő szúnyogokat és legyeket elpusztítja. 

  8. Csomagolás: 

A készítmény kétféle módon kerül forgalomba: 

– hozzá való elektromos párologtató készülékkel együtt, kartondobozban: 1 db, 

– utántöltésre, kartondobozban: 1 db. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 4 

évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben az arra alkalmas Raid elektromos párologtató készülékbe helyezve szúnyogok és 

legyek elpusztítására használható. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A Raid (240 órás) szúnyog- és légyirtó korongot és a hozzá való elektromos párologtató 

készüléket együtt tartalmazó kiszerelés dobozán: 

A korongot kizárólag a mellékelt készülékbe helyezve használjuk. 

1. Vegyük ki a korongot az alufólia tasakból, és helyezzük a készülékbe, az ábrán látható 

módon. A korongot az óramutató járásával megegyező irányban kissé elfordítva rögzítsük azt 

a készülékben. 

2. Vegyük le a korong hátoldalán lévő védőfóliát. A használatot jelző folyadék a működéskor 

folyamatosan párolog Ha teljesen elpárolgott, cseréljük ki a korongot a készülékben.  

3. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba. (A készülék megfelelő üzemelését 

a piros fény jelzi). 

Használat után a készüléket a csatlakozóból húzzuk ki, és csavarjuk ki belőle a korongot. Az új 

korong cseréje előtt a készüléket húzzuk ki a konnektorból! 

A készítmény néhány percen belül kifejti a hatását. Egy korong kb. 20 m
2
 alapterületű, 50 

légköbméter méretű helyiségben 30 éjszakán át (30 x 8 óra), vagy 10 napon át folyamatosan (10 

x 24 óra) történő üzemelésre elegendő. Nagyobb méretű helyiségben használjon több készüléket. 

A korong utántöltésre külön is beszerezhető. 

11.2. A Raid (240 órás) szúnyog- és légyirtó korong utántöltő dobozán: 

A korong kizárólag az arra alkalmas Raid elektromos párologtató készülékbe helyezve 

használható. 

1. Az új korong cseréje előtt a készüléket húzzuk ki a konnektorból, majd az elhasznált korongot 

csavarjuk ki. 
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2. Vegyük ki a korongot az alufólia tasakból, és helyezzük a készülékbe, az ábrán látható 

módon. A korongot az óramutató járásával megegyező irányban kissé elfordítva rögzítsük azt 

a készülékben. 

3. Vegyük le a korong hátoldalán lévő védőfóliát. A használatot jelző folyadék a működéskor 

folyamatosan párolog Ha teljesen elpárolgott, cseréljük ki a korongot a készülékben.  

4. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba. A készülék megfelelő üzemelését a 

piros fény jelzi. 

Használat után a készüléket a csatlakozóból húzzuk ki, és csavarjuk ki belőle a korongot. Az új 

korong cseréje előtt a készüléket húzzuk ki a konnektorból! 

A készítmény néhány percen belül kifejti a hatását. Egy korong kb. 20 m
2
 alapterületű, 50 

légköbméter méretű helyiségben 30 éjszakán át (30 x 8 óra), vagy 10 napon át folyamatosan (10 

x 24 óra) történő üzemelésre elegendő. Nagyobb méretű helyiségben használjon több készüléket. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően, jól szellőztethető helyiségekben 

alkalmazzuk.  

A készítmény használata után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. A készítményt élelmiszertől 

elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! Gyermekek a készüléket nem 

használhatják! Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 

károsodást okozhat. A helyiségben lévő akváriumot, terráriumot használatkor ajánlatos a 

helyiségből kivinni. Vizes kézzel vagy fémtárggyal ne érintsük a készüléket! A készüléket 

működés közben letakarni tilos! 

13. Címkefelirat: 

– a Raid (240 órás) szúnyog- és légyirtó korongot, valamint a hozzá való elektromos 

párologtató készüléket együtt tartalmazó kiszerelés dobozán: 

az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.1. és 12. pontját kell feltüntetni; 

– a Raid (240 órás) szúnyog- és légyirtó korong utántöltő dobozán: 

az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6., 8.,9.,10.,11.2. és 12. pontját kell feltüntetni; 

– a Raid (240 órás) szúnyog- és légyirtó korongot tartalmazó alufólia tasakon 

feltüntetendő: 

Raid szúnyog- és légyirtó korong Hatóanyaga: 300 mg transzflutrin/korong 

Gyártja: Zobele S.p.A. (Trento, Olaszország) 

Forgalomba hozza: S.C. Johnson Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. 

Engedély száma: OTH 1147-4/2009. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/6/2009. DDO 


