
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: RAID CHEMOTOX hangya- és csótányirtó porozószer 

  2. Gyártja: Sinapak Srl. (Stradella, Olaszország) 

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

  4. Engedély száma: JÜ-9392-3/2012. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,05% deltametrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Fehér színű por, amely hatását a rovarokra érintőméregként fejti ki. Biztonságát a hozzá adott 

keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

100 és 250 töltési tömeggel, porszórásra alkalmas fehér színű műanyag flakonban kerül 

forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig 

használható fel.  

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben csótányok, valamint zárt térben és az erkélyen, teraszon előforduló házi és kerti 

hangyák elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A készítményt használat előtt óvatosan rázzuk fel! 

Távolítsuk el a termék kupakját, majd a flakont enyhén megdöntve juttassuk ki a port a rovarok 

vonulási útja mentén, hasadékokba, repedésekbe illetve a hangyafészek közelébe, fénytől védett, 

huzatmentes helyre. 1 m
2
 felületre 3-5 grammot szórjunk ki. Ügyeljünk arra, hogy a kiszórt port 

ne érje nedvesség. 

Hatástartóssága zárt térben: kb. 12 hét. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

Ne alkalmazzuk közvetlenül állatokon, lakástextileken illetve élelmiszerek tárolására, 

feldolgozására, fogyasztására használt felületeken. 

Használat előtt az akváriumot, terráriumot és az állatok ketreceit le kell takarni, vagy ki kell 

vinni a helyiségből. 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

Csatornába engedni nem szabad. 

A termék használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Gyermekek kezébe nem kerülhet.  

Az anyag porát nem szabad belélegezni. 

Az akvárium levegőztető berendezését a készítmény használata közben kapcsoljuk ki! 

Kerülni kell a szembejutást. 

Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak 

meg kell mutatni. 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető 

helyen tárolandó. 

13. Címkefelirat: 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12. pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/79/2012. DDO 


