
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Raid légyirtó ablakmatrica 

  2. Gyártja: terrasan Haus + Gartenbedarf GmbH & Co. KG (Rain am Lech, Németország) 

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

  4. Engedély száma: JÜ-5337-2/2013. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,41% imidakloprid (5,4 mg imidakloprid/matrica) 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Kb. 10,2 cm átmérőjű, a legyek számára vizuálisan vonzó mintával ellátott, ablakra 

ragasztható, egyik oldalán mérgezett csalétekkel borított matrica, amely hatását a házi 

legyekre gyomorméregként fejti ki. Biztonságát a hozzá adott keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

2 db-os kiszerelésben, címkefelirattal ellátott kartonpapír csomagolásban kerül forgalomba. 

  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 (pl. lakásban, lakókocsiban stb.) ablaküvegre felragasztva, házi legyek irtására 

használható fel. 

11. Használati utasítás: 

1. Távolítsuk el a védőpapírt a matrica felületéről. 

2. A csalétket tartalmazó matricát óvatosan húzzuk le a levonó lapról. 

3. A matricát öntapadó hátoldala segítségével rögzítsük az ablaktábla belső oldalára, annak 

felső-középső részére, napos helyre. Tetőablakra ne használjuk. 

A matrica a házi legyekre vonzó hatású, és azok a rajta levő mérgezett csalétek elfogyasztását 

követően elpusztulnak. 

Egy 30 légm
3
 nagyságú helyiségben 2 matrica kb. 4 hónapon keresztül folyamatosan 

biztosítja a házi legyek elpusztítását. 

Nagyszámú légy előfordulása esetén a helyiségben használjunk több légyirtó ablakmatricát. 

A hatását vesztett matricát távolítsuk el. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! 

A légyirtó ablakmatricát úgy helyezzük ki, hogy gyermek és háziállat ne férhessen hozzá. 

A készítmény használata után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. 

Gyermekek kezébe nem kerülhet! 

Esetleges mérgeződés vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni! 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermek és háziállat által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/22/2013. DDO 


