
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Raid Max csótány- és hangyairtó habaeroszol 

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

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

  4. Engedély száma: JÜ-21926-3/2013. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,04% ciflutrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szobahőmérsékleten hab formájában kiporlasztható gáz- és folyadékelegy. 

  8. Csomagolás: 

300 és 400 ml töltési térfogattal, szórófejjel és adagolócsővel 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: 

Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (csótányok, hangyák, ezüstös pikkelyke stb.) irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT A PALACKOT ALAPOSAN RÁZZUK FEL! 

A hajlékony adagolócsövet a tövénél fogva óvatosan hajtsuk fel, majd irányítsuk a kezelni kívánt 

felület felé. A szórófej tetején lévő gomb lenyomásával kijutó hab térfogata először kiterjed, így 

teljesen kitöltheti a rovarok tartózkodási helyeként szolgáló réseket. Ezután a hab a kezelt felületeken 

gyorsan összeesik, majd a benne lévő hatóanyag-tartalom hosszan (maximum 3 hónapig) tartó hatású 

réteget képez azokon. 

A készítményt a csótányok és hangyák vonulási útvonalaira juttassuk, méterenként kb. 5 

másodpercig tartó permetezéssel. A hab kijuttatását kis adagokban végezzük. Fordítsunk figyelmet a 

rovarok búvóhelyeinek (rések, repedések, szegletek, berendezési tárgyak mögötti területek stb.) 

kezelésére is. A hozzáférhetetlen beszögellések körül képezzünk védőgátat a kipermetezett habbal.  

A nyílászárók körbepermetezésére is használható. A kezelést szükség szerint ismételjük meg. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk. Ne permetezzük emberre vagy háziállatra. 

Ügyeljünk arra, hogy a hab élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön! Használatkor az 

élelmiszereket, az akváriumot, terráriumot, állatketrecet, madárkalitkát le kell takarni vagy a 

helyiségből ki kell vinni. Az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki. Nagyon mérgező a 

vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 

Ügyeljünk arra, hogy a hab bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került készítményt 

bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került habot azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Túlérzékeny 

egyének és kisgyermekek a termék használatakor ne tartózkodjanak a helyiségben. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

FIGYELEM! Propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűzveszélyes! Működtetés közben nyílt láng 

használata és a dohányzás tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 

50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres 

állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol 

tartandó! Gyermekek kezébe nem kerülhet! A készülék utántöltése tilos! 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/147/2013. DDO 


