
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Raid darázsirtó aeroszol- beltéri használatra 

  2. Gyártja: S.C. Johnson Europlant (Mijdrecht, Hollandia) 

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

  4. Engedély száma:JKF/12476-4/2016. 

  5. Terméktípus és minősítés:  
  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,125 % (0,125g/100g) 1-R-transz-fenotrin + 0,10% (0,10g/100g) pralletrin 

  7. Csomagolás:  

300 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fémpalackban 

kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás:  

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

számítva 4 évig használható fel. (A gyártás időt az egyedi csomagolásokon fel kell 

tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

A zárt térbe (pl. lakásba, padlástérbe) berepülő darazsak irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás:  

Használat előtt felrázandó! 

Várjuk meg, amíg a helyiségbe berepült darázs alkalmas felületen (pl. falon, ablaktokon, 

bútoron) megpihen. Ekkor óvatosan, 1-1,5 méter távolságról fokozatosan közelítve a rovar 

felé, fújjuk az aeroszolt a nyugvó darázsra. A megfelelő mennyiségű permettel érintkező 

rovar mozgása másodpercek alatt lebénul, majd rövidesen elpusztul. A kezelt darázs 

eltávolítása előtt győződjünk meg arról, hogy a rovar valóban elpusztult. A palack 

használatát követően szellőztessük ki a helyiséget. 

A terméket darázsfészek kezelésére alkalmazni TILOS és balesetveszélyes! 

Repülő rovarok irtására, a légtérbe porlasztva nem használható! 

11. Figyelmeztetés:  

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk.  

Ne permetezze emberre vagy háziállatra. Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, 

gyermekjátékra és háziállatra ne kerüljön.  

Ne permetezze tapétára és a faltól és egyéb felületektől legalább egy méterre használja. 

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

nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a 

szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa 

kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó.  

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A helyiségben lévő akváriumot, 

állatketrecet takarjuk le vagy helyezzük át másik helyiségbe. Használat közben az 

akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja ki. 

Figyelmeztetés: Veszély. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás 

uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol 

tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.  

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 

50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. 

12. Címkefelirat: tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. és 11. pontokat. 

13. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3154-2/2016. 


