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  1. Az irtószer neve: Red Earth füstképző patron 

  2. Gyártja: Earth Chemical Co., Ltd. (Kobe, Japán) 

  3. Forgalomba hozza: Summit-Agro Hungária Kft., 1016 Budapest, Zsolt u. 4. 

  4. Engedély száma: OTH 4675-3/2009. 

  5. Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú veszélyes irtószer  

  6. Hatóanyaga: 7,2% cifenotrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szilárd keverék, amelyhez vizet adva füst képződik. Hatását a rovarokra légzésméregként fejti 

ki. 

  8. Csomagolás: 

10 és 20 gramm töltőtömeggel, alumínium hengerbe helyezve, majd alufóliába hegesztve és 

műanyag dobozba téve, címkefelirattal ellátva kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, max. 25 C hőmérsékletű és max. 75% relatív nedvességtartalmú 

helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes dobozokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi 

poloska, bolha, ezüstös pikkelyke, hangya, stb.) irtására használható fel. Rejtett életmódú 

rovarok ellen kiegészítő módszerként alkalmazható! 

11. Használati utasítás: 

11.1. A 10 grammos kiszerelésű készítmény használati utasítása 

1. A füstképző patron használata előtt az ajtókat, ablakokat csukjuk be, és a helyiségből az 

akváriumot, növényeket, valamint a háziállatokat távolítsuk el. A füst jobb behatolásának 

biztosítása érdekében a szekrények ajtaját nyissuk ki, a fiókokat húzzuk ki. 

2. A védőfólia eltávolítása után vegyük ki a készítményt a műanyag dobozból és az azt borító 

alufóliát távolítsuk el, ügyelve arra, hogy az alumínium henger tetején és alján lévő fólia 

illetve papír borítás meg ne sérüljön.  

3. A műanyag dobozba, az alján levő jelig – kb. 1 cm magasságig – öntsünk vizet, de ügyeljünk 

arra, hogy több víz ne kerüljön az edénybe! 

4. Az alumínium hengert helyezzük a vizet tartalmazó műanyag dobozba úgy, hogy annak piros 

színű borítása feltétlenül felfelé legyen.  

5. A füstképző patront a kezelendő helyiség közepén helyezzük el, majd hagyjuk el a helyiséget 

és zárjuk be annak ajtaját. Az alumínium henger vízbe helyezése után a füstképződés 1-2 

perc múlva megindul. 

Egy füstképző patronnal kezelhető légtér nagysága: 

 – repülő rovarok irtásakor: 125-170 m
3
, 

 – rejtett életmódú rovarok irtásakor: 55-70 m
3
. 

A füstképzés megindulását követően az ajtókat, ablakokat legalább 2-3 órán keresztül tartsuk 

csukva. A behatási idő után az ajtókat és ablakokat nyissuk ki és végezzünk alapos szellőztetést. 

A jobb eredmény érdekében azonban, ha lehet, csak másnap szellőztessünk.  
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11.2. A 20 grammos kiszerelésű készítmény használati utasítása 

1. A füstképző patron használata előtt az ajtókat, ablakokat csukjuk be, és a helyiségből az 

akváriumot, növényeket, valamint a háziállatokat távolítsuk el. A füst jobb behatolásának 

biztosítása érdekében a szekrények ajtaját nyissuk ki, a fiókokat húzzuk ki. 

2. A védőfólia eltávolítása után vegyük ki a készítményt a műanyag dobozból és az azt borító 

alufóliát távolítsuk el, ügyelve arra, hogy az alumínium henger tetején és alján lévő fólia 

illetve papír borítás meg ne sérüljön.  

3. A műanyag dobozba, az alján levő jelig – kb. 1 cm magasságig – öntsünk vizet, de ügyeljünk 

arra, hogy több víz ne kerüljön az edénybe! 

4. Az alumínium hengert helyezzük a vizet tartalmazó műanyag dobozba úgy, hogy annak piros 

színű borítása feltétlenül felfelé legyen.  

5. A füstképző patront a kezelendő helyiség közepén helyezzük el, majd hagyjuk el a helyiséget 

és zárjuk be annak ajtaját. Az alumínium henger vízbe helyezése után a füstképződés 1-2 

perc múlva megindul. 

Egy füstképző patronnal kezelhető légtér nagysága: 

 – repülő rovarok irtásakor: 250-340 m
3
, 

 – rejtett életmódú rovarok irtásakor: 110-140 m
3
. 

A füstképzés megindulását követően az ajtókat, ablakokat legalább 2-3 órán keresztül tartsuk 

csukva. A behatási idő után az ajtókat és ablakokat nyissuk ki és végezzünk alapos szellőztetést. 

A jobb eredmény érdekében azonban, ha lehet, csak másnap szellőztessünk.  

12. Figyelmeztetés: 

A készítmény használatakor a 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. 

számú mellékletének b vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. 

A füstképződés megindulása után, mivel az forró ne nyúljunk a készítményt tartalmazó 

alumínium dobozhoz. 

13. Címkefelirat: 

– a 10 grammos kiszerelésű készítmény dobozán: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12. pontokat. 

– a 20 grammos kiszerelésű készítmény dobozán: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12. pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/56/2009. DDO 

 


