
Engedélyezési lap 

  1. A riasztószer neve: Re-Vans szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol 

  2. Gyártja: Tunap Industrie Chemie GmbH & Co. Produktions KG (Lichtenau, Németország) 

3. Forgalomba hozza: Lomix Kft., 8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 53. 

  4. Engedély száma: OTH 3902-3/2011. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer 

  6. Hatóanyaga: 10% etil-butil-acetil-aminopropionát 

  7. Csomagolás: 

75, 100 és 150 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fém 

flakonban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett, hőtől és nyílt lángtól mentes helyen 

tárolva, a gyártástól számítva 30 hónapig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó ízeltlábúak (pl. szúnyogok, kullancsok) távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT FELRÁZANDÓ! 
Tartsuk a flakont függőlegesen, és 15-20 cm távolságból permetezzük a készítményt a védendő 

bőrfelületre, majd egyenletesen dörzsöljük szét. Az arcbőrt – a szem és száj környékének 

kivételével – a kézre szórt permettel kell bekenni. Gyermekek kezelésekor először a saját 

kezünkre fújjuk a készítményt, és így kenjük be bőrüket. Szükség esetén a ruházat is kezelhető a 

permettel. 

A bőrfelületre kent készítmény, a felvitel vastagságától függően, a szúnyogokat 2-3 órán 

keresztül távol tartja. A hatás csökkenésekor a kezelést ismételjük meg. 

11. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk! 

A kezelt ruházatot újrafelvétel előtt mossuk ki. 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! Sérült, illetve napégette 

bőrfelületen a riasztószert használni nem szabad. Allergiára hajlamos egyének használat előtt kis 

bőrfelületen győződjenek meg a készítmény ártalmatlanságáról. Akinek bőre a készítmény 

hatására allergiás elváltozást mutat, annak azt bő, szappanos vízzel azonnal le kell mosni! 

2 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott. Kisgyermekeknél inkább a ruházatra a fújjuk. 

Gyermekek kezén ne használjuk. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek elől elzárva tartandó. 

Figyelem! 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! A készülék utántöltése tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó 

anyagra permetezni. Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem 

kerülhet. 

13. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. és 11.pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/91/2011. DDO 

 


