
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Raid darázsirtó aeroszol 

  2. Gyártja: Farmol S.p.A. (Comun Nuovo, Olaszország)  

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

  4. Engedély száma: OTH 607/2006. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,2% tetrametrin + 0,2 % permetrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 
Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható gáz- és folyadékelegy. 

A készítmény hatását érintőméregként fejti ki.  

  8. Csomagolás: 

300 és 400 ml névleges töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel 

ellátott fémpalackban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 50 C hőmérsékletű helyen tárolva, a 

gyártástól számítva 4 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Fészekben levő darazsak irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ!  

ÓVATOSAN ALKALMAZZUK.  

A speciális szeleppel ellátott palack az irtószert kb. 6 méter távolságra juttatja ki. 

A ködpermetet kb. 5 másodpercen keresztül, rövid szüneteket beiktatva kb. 3-4 

méter távolságból, a széliránnyal háttal állva irányítsa a darázsfészekre. Ne csak a 

fészek bejáratát, hanem annak egész felületét permetezze le. A kezelésre a kora 

reggeli vagy sötétedés utáni időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor tartózkodik a 

legtöbb darázs a fészekben. A fészek ellenőrzésével legalább 24 órát várjon. 

A ház falán vagy a tető alatt található darázsfészek bejáratát soha ne zárjuk le, mert a 

darazsak esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak. 

A permetet a helyiségben tartózkodó darázsra, kb. 1 méter távolságból, közvetlenül 

juttatva, a rovart azonnal bénítja, mozgékonyságát csökkenti, majd elöli. 

12. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől elkülönítve, száraz, hűvös, gyermekek által hozzá nem férhető helyen 

tárolandó. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, 

szembe, nyálkahártyára ne kerüljön. A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel 

mossuk le, ha a szembe kerül bő vízzel távolítsuk el. 

Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! Használatakor védőkesztyű és védőálarc 

viselése ajánlott. 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

A készülékben túlnyomás uralkodik, felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő 

hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék 

utántöltése tilos! 
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13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/5/2006. DDO 

 


