
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Rovatoxx rovarirtó porozószer 

  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: JÜ-12773-4/2013. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,1% deltametrin + 0,05% tetrametrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Drapp színű, finoman homogenizált por. Ölőhatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

100, 150, 200, 250, 300 és 350 grammos töltőtömeggel, szórókupakkal ellátott műanyag flakonban 

 kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen 2 évig tárolható. 

(A gyártási időt a dobozon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska, bolha, hangya, ezüstös pikkelyke stb.) 

irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A porozószert vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire (pl. padló- és falrések stb.) és 

vonulási útjaira (pl. szeméttároló, mosdókagyló, WC stb. környékére) kell kiszórni. 
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felületre 5-10 grammot szórjunk ki. Szükség esetén a porozást 2-3 hetenként ismételjük meg. 

12. Figyelmeztetés: 

Alkalmazásakor használjunk védőkesztyűt, majd azt követően bő, szappanos meleg vízzel 

mossunk kezet. 

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Ügyeljünk arra, hogy a porozószer 

evőeszközre, ivó- és evőedényzetre, gyermekjátékra ne kerüljön.  

A port közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe ne kerüljön! A bőrre 

került porozószert bő, szappanos vízzel mossuk le. Ha szembe jut, a szemet ki kell mosni és 

orvoshoz kell fordulni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csoma-

golóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

A hatóanyagokra érzékeny egyéneknél allergiás reakciókat válthat ki. 

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába 

engedni nem szabad! Halak, díszmadarak, fiatal állatok a szerrel szemben érzékenyek, ezért olyan 

helyre szórjuk ki, ahol azzal az állatok nem érintkezhetnek.  

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az 

irtószert nem kezelhetik! 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/73/2013. DD0. 


