
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Raid szúnyogirtó spirál (illatosított) 

  2. Gyártja: Zobele Industrie Chimiche SpA, Trento, Olaszország  

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

  4. Engedély száma: OTH 2451-3/2009. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabad forgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,19 % d-alletrin  

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

11-11,5 g tömegű, téglaszínű, spirál alakúra formált, illatanyagot is tartalmazó 

spirál. Hatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

10 db (5 x 2) papírtasakba zárva + 2 db fém tartó lemez, címkefelirattal ellátott 

karton dobozban.  

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen 5 évig tárolható. 

A gyártási időt a dobozon fel kell tüntetni.  

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 
szabadban (teraszon, kempingben stb.) szúnyogok elpusztítására, illetve elriasztására 

alkalmas.  

11. Használati utasítás: 
1. A tasakból a spirált vegyük ki, helyezzük annak közepét hüvelyk és mutató 

ujjunk közé, majd rázzuk meg könnyedén úgy, hogy a két spirál szétváljon. 

A szétválasztást a törés elkerülése érdekében ne erőltessük! 

2. A dobozban található fém tartóváz nyelvét emeljük fel. 

3. A fém tartóváz nyelvét illesszük a spirál közepén található résbe, majd gyújtsuk 

meg a spirált és addig tartsuk a lángban amíg parázslani nem kezd. 

4. Ha lánggal égne, a lángot fújjuk el, mivel a rovarirtó hatású fehér füstöt a 

parázsló spirál adja le. 

5. Amennyiben a spirálból csak egy darabot kívánunk meggyújtani, akkor azt 

csúsztassuk a fém tartóvázába. 

A meggyújtott, parázsló spirál füstje a szúnyogokat 8 órán keresztül folyamatosan 

elpusztítja, illetve elriasztja. 

Amennyiben a folyamatos füstleadás már nem szükséges, úgy a spirálról a parázsló 

részt törjük le, a megmaradt részt így ismételten meggyújthatjuk, felhasználhatjuk. 

Ha szükséges egyszerre több spirált is égethetünk. 

12. Figyelmeztetés: 
Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk.  

Ne hagyja a spirált felügyelet nélkül, és használat után győződjön meg róla, hogy 

teljesen eloltotta. A terméket működés közben letakarni tilos.  

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel mossunk kezet.  

Gyermekek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! Gyermekek a készítményt 

nem alkalmazhatják.  

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/22/2009. DDO 


