
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Raid szúnyogirtó spirál 

  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: OTH 2954-3/2010. 

  5. Minősítése: III. forgalmi kategória (szabadforgalmú irtószer) 

  6. Hatóanyaga: 0,19% d-alletrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Kb. 11,5 g tömegű, zöld színű, feltekert spirál. Hatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

10 db (5x2) spirál papírtasakba zárva + 1 db fém tartólemez, címkefelirattal ellátott karton 

dobozban. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Szabadban (teraszon, kempingben stb.) szúnyogok elpusztítására, illetve elriasztására 

alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

1. Vegyük ki a papírzacskóból a kettős spirált és a törés elkerülésével, óvatosan válasszuk 

szét az egymásba csavart spirálokat.  

2. A dobozban található fém tartóváz nyelvét hajtsuk fel. 

3. A spirált közepén lévő rés segítségével illesszük az állványra 

4. Gyújtsuk meg a spirál végét, addig tartva a lángban, amíg parázslani nem kezd. Ha 

lánggal égne, a lángot fújjuk el, mert a rovarirtó hatást csak a parázsló spirál által 

kibocsátott fehér füst biztosítja. 

5. Ha a spirálból csak egy kisebb darabot kívánunk meggyújtani, akkor azt helyezzük a 

fémlemez nyelve alá.  

Amennyiben a szúnyogirtás már nem szükséges, az izzó spirál végét törjük le. A megmaradt 

részt a következő alkalommal ismételten meggyújthatjuk. Szabad térben akár több spirál is 

használható. Égési ideje kb. 6 óra. 

12. Figyelmeztetés: 

Használat előtt takarja le vagy távolítsa el az élelmiszert, valamint az étkészletet és 

evőeszközöket. Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező füstöt nem szabad belélegezni. 

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóanyagot és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. A parázsló spirált soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és használat 

után győződjön meg róla, hogy teljesen eloltotta! A terméket működés közben letakarni tilos. 

A készítmény használata után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. 

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 

13. Címkefelirat: tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 12. pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/53/2010. DDO 


