
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Raid szúnyogirtó lap 

  2. Gyártja: Zobele Holding S.p.A. (Trento, Olaszország) 

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

  4. Engedély száma: JKF/15727-3/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 1,26% transzflutrin (8 mg / lap) + 11,80% piperonil-butoxid (75 mg / lap) 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Világoskék színű, 22x34 mm méretű lap. Az elektromos párologtató készülékbe helyezett lapból 

a hatóanyag hő hatására szabadul fel. 

  8. Csomagolás: 

A celofánba egyedileg csomagolt lapok kétféle módon kerülnek forgalomba: 

– Raid elektromos párologtató készülékkel együtt 10 db lap;  

– utántöltésre 10 illetve 30 db lap, 

címkefelirattal ellátott kartondobozban elhelyezve. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

számítva 3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, a Raid elektromos párologtató készülékbe helyezve, szúnyogok elpusztítására és 

elriasztására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A Raid szúnyogirtó lapot és Raid elektromos párologtató készüléket együtt tartalmazó 

kiszerelés dobozán 

A szúnyogirtó lapot kizárólag a mellékelt készülékbe helyezve használjuk. 

1. Helyezzünk be egy darab szúnyogirtó lapot a párologtató készülék tetején lévő műanyag rács 

alá úgy, hogy ezüstszínű, laminált oldala befelé nézzen. 

2. Dugjuk be a készüléket elektromos hálózati csatlakozóba, ne használjunk hozzá elosztót vagy 

hosszabbító kábelt. 

A termék 30 perc elteltével kezdi kifejteni hatását. Egy lap alkalmazásával egy 30 m
3
 nagyságú 

helyiségben legfeljebb 10 órán át biztosítható a szúnyogok elpusztítása, illetve elriasztása. A lap 

kékről fehérre történő lassú színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi. Használat után a 

készüléket távolítsuk el a hálózati csatlakozóból. Ismételt használat esetén a fehér színű lapot új 

lapra kell cserélni. Az új lap cseréjét mindig hálózatból eltávolított készülékben végezzük el. 

A lap utántöltésre külön is beszerezhető. 



11.2. A Raid szúnyogirtó lap utántöltő dobozán 

A szúnyogirtó lap csak a Raid elektromos párologtató készülékbe helyezve használható. 

1. Helyezzünk be egy darab szúnyogirtó lapot a párologtató készülék tetején lévő műanyag rács 

alá úgy, hogy ezüstszínű, laminált oldala befelé nézzen. 

2. Dugjuk be a készüléket elektromos hálózati csatlakozóba, ne használjunk hozzá elosztót vagy 

hosszabbító kábelt. 

A termék 30 perc elteltével kezdi kifejteni hatását. Egy lap alkalmazásával egy 30 m
3
 nagyságú 

helyiségben 10 órán át biztosítható a szúnyogok elpusztítása, illetve elriasztása. A lap kékről 

fehérre történő lassú színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi. Használat után a készüléket 

távolítsuk el a hálózati csatlakozóból. Ismételt használat esetén a fehér színű lapot új lapra kell 

cserélni. Az új lap cseréjét mindig hálózatból eltávolított készülékben végezzük el. 

12. Figyelmeztetés: 

Tartsuk meg a külső kartont a használati utasítások és biztonsági előírások miatt. 

Kizárólag jól szellőztethető helyiségekben használjuk. A készülék működése közben legalább 2 

méteres távolságra legyen a fejünk a készüléktől. Amennyiben a készüléket gyermekek közelében 

használjunk, biztosítsunk folyamatos felügyeletet. Többszöri használat esetén a párolgó irtószer a 

bőr kiszáradását okozhatja. Pin-2(3)-ént tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót 

válthat ki. 

A szúnyogirtó készítmény használata után meleg, szappanos vízzel mossunk kezet.  

A készítményt élelmiszertől, élelmiszerrel érintkező felületektől (pl. konyhai felszerelések), 

valamint ruházattól elkülönítve, továbbá gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen 

kell tárolni! Gyermek kezébe nem kerülhet! 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  

A helyiségben lévő akváriumot, terráriumot vagy állatketrecet a készülék használata előtt 

ajánlatos letakarni, illetve a helyiségből kivinni. Az akvárium lélegeztető rendszerét kapcsoljuk 

ki.  

Vizes kézzel vagy fémtárggyal ne érintsük a készüléket! A forró laphoz ne nyúljunk hozzá 

működés alatt vagy a kikapcsolás után, mielőtt az lehűlne. A készüléket működés közben 

letakarni szigorúan tilos! 

13. Címkefelirat: 

– a Raid szúnyogirtó lapot és Raid elektromos párologtató készüléket együtt tartalmazó 

kiszerelés dobozán 

az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.1. és 12. pontját kell feltüntetni; 

– a Raid szúnyogirtó lap utántöltő dobozán 

az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.2. és 12. pontjait kell feltüntetni; 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3713-1/2015. 


