
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Rovatoxx darázsirtó aeroszol 

  2. Gyártja: Caola Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi J. út 9. 

  3. Forgalomba hozza: Caola Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zrt., 1117 Budapest, 

Hunyadi J. út 9. 

  4. Engedély száma: JKF/7611-2/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés:  
  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,80% piperonil-butoxid + 0,13% permetrin + 0,26% tetrametrin 

  7. Csomagolás:  

100, 150, 200, 250, 300, 400 illetve 500 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító 

szórófejjel ellátott fémpalackban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás:  

Eredeti csomagolásban, max. 35 °C hőmérsékletű, napfénytől védett helyen tárolva a 

gyártástól számítva 2 évig használható fel.  

(A gyártás időt az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

A zárt térbe (pl. lakásba, padlástérbe) berepülő darazsak irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás:  

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ! 

Várjuk meg, amíg a helyiségbe berepült darázs alkalmas felületen (pl. falon, ablaktokon, 

bútoron) megpihen. Ekkor óvatosan, 1-1,5 méter távolságról fokozatosan közelítve a rovar 

felé, fújjuk az aeroszolt a nyugvó darázsra. A megfelelő mennyiségű permettel érintkező 

rovar mozgása másodpercek alatt lebénul, majd rövidesen elpusztul. A kezelt darázs 

eltávolítása előtt győződjünk meg arról, hogy a rovar valóban elpusztult. A palack 

használatát követően szellőztessük ki a helyiséget. 

A terméket darázsfészek kezelésére alkalmazni TILOS és balesetveszélyes! 

11. Figyelmeztetés:  

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően, jól szellőztethető helyiségekben 

alkalmazzuk. Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra és háziállatra 

ne kerüljön.  

Szem- és bőrizgató hatású. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be, és ügyeljünk arra, 

hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos 

vízzel mossuk le, a szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki.  

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Élelmiszertől elkülönítve, száraz, hűvös, gyermekek által hozzá nem férhető helyen 

tárolandó. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik. 

Figyelem! Probán bután hajtógázas!A készülék utántöltése tilos! 

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

13. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/1300-1/2015.  


