
Engedélyezési lap 

 1. Az irtószer neve: Raid Protector csótány- és hangyairtó aeroszol  

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

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

 4. Engedély száma: OTH 1432/2006. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,2% permetrin + 0,2% természetes piretrin 

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

hatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

300 ml 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: 

Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (csótány, hangya, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke 

stb.) irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT FELRÁZANDÓ! 

A palackot a kezelendő felülettől kb. 45 cm távolságra tartva a permetet célzottan a rovarok 

búvóhelyeire (padló- és falrések, ajtórepedések stb.) és vonulási útjaira (szeméttároló, 

mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környéke stb.) kell kiporlasztani. A gyors hatás 

érdekében közvetlenül permetezze a rovarokra, ügyelve arra, hogy kb. 1 m távolságot tartson a 

bútoroktól, kárpitozott anyagoktól és falaktól. A permet kezelt felülettel érintkező a rovarokat 

kb. 2 hétig folyamatosan elpusztítja. Szükség esetén a kezelést ismételjük meg. 

A készítmény, repülő rovarok (légy, szúnyog stb.) ellen a légtérbe porlasztva nem alkalmazható! 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. Nagyon mérgező a vízi 

szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Ügyeljünk arra, hogy a 

permet evőeszközre, gyermekjátékra, hálózatba csatlakoztatott elektronikus háztartási gépre 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.  

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. Túlérzékeny egyének és kisgyermekek a termék 

használatakor ne tartózkodjanak a helyiségben.  

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az 

irtószert nem kezelhetik!  

Figyelem! Propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűzveszélyes! 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 lángra vagy 

bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a 

dohányzás. 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: 7711/31/2006. DDO 


