
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Raid molyirtó tabletta zöld tea illattal 

  2. Gyártja: Tenka Best S. L. U. (Barcelona, Spanyolország) 

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

  4. Engedély száma: JÜ-18283-2/2012. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 279 mg empentrin/tabletta 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szűrőpapír tasakba csomagolt, kb. 18 mm átmérőjű, 1,5 g tömegű tabletta, melyből a hatóanyag 

párolgás útján szabadul fel. Biztonságát a hozzá adott keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

18 db egyedileg tasakolt tabletta címkefelirattal ellátott műanyag zacskóban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 

évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Textíliák tárolására szolgáló helyeken (pl. szekrényben, fiókban stb.) elhelyezve ruhamolyok 

elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A molyirtó tablettát az egyedi papírtasak felnyitása nélkül helyezzük el a szekrényben (pl. a 

polcra helyezett ruhák közé), úgy, hogy abból a hatóanyag szabadon párologhasson. Egy átlagos 

méretű ruhásszekrénybe – egyenletesen elosztva – 5-6, egy-egy polcra vagy fiókba 2-3 db 

tablettát rakjunk. Nagyobb légtérben, zsúfolt szekrényben, illetve erősebb molyártalom esetén a 

megadottnál több tablettát használjunk. A hatékonyságát elvesztett terméket távolítsuk el. 

Csak teljesen száraz ruhák között használjuk! 

Hatástartóssága: 3 hónap. 

12. Figyelmeztetés: 

A készítményt csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk! 

A termékkel történő érintkezés után bő, szappanos vízzel mossunk kezet! Gyermekek kezébe 

nem kerülhet! Kizárólag gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen használható. 

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

orvosnak meg kell mutatni. 

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve tárolandó. 

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

Csatornába engedni nem szabad. 

D,L-limonént és geraniolt tartalmaz, allergiás reakciót válthat ki. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/192/2012. DDO 


