
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Sanytol házi poratka-irtó permet 

  2. Gyártja: Ideal Service Consommateurs (Vaulx-en-Velin, Franciaország) 

  3. Forgalomba hozza: Marca-Ceys Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

  4. Engedély száma: JKF/15682-3/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,45% 1R-transz-fenotrin 

  7. Csomagolás: 

300 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 

3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Textíliák permetezésére, az azokban előforduló házi poratkák elpusztítására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

A textíliák permetezését lehetőleg reggel végezzük, hogy a szükséges, min. 8 órás száradási idő 

rendelkezésre álljon. 

Használat előtt a készítményt rázzuk fel! 

1. A kezelendő felületeket (pl. matracokat, kárpitos ágybetéteket, szőnyegeket, 

padlószőnyegeket stb.) porszívózzuk ki. 

2. A szórófej elején található zárat annak jobbra fordításával nyissuk ki. 

3. A kezelendő felületeket/tárgyakat egyenletesen permetezzük le, majd hagyjuk azokat a szabad 

levegőn száradni, legalább 8 órán keresztül. 

4. A megszáradt felületeket alaposan porszívózzuk ki. A kezelt textíliák ezt követően újra 

használhatóak. 

5. A textíliákat naponta kétszer, reggel és este, legalább 10 percen keresztül szellőztessük. 

300 ml permet egy teljes ágyneműgarnitúra és matrac kezeléséhez elegendő. 

A készítmény hatástartóssága 6 hónap, a kezelést ezt követően ismételjük meg. A kezelt textília 

kimosásával a hatás elvész. 

11. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk!  

A permetezést gyermekek, allergiás személyek és állatok távollétében kell elvégezni! 

Csak jól szellőztethető helyen használható. 

Gyermekek kezébe nem kerülhet! 

Ne permetezzük állatra! 

A munka befejezése után meleg, szappanos vízzel alaposan mossunk kezet. 

A keletkező permetet ne lélegezzük be. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, 

evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra, a bőrre, szembe, szájba ne kerüljön! Belégzés esetén 

biztosítsunk a sérültnek friss levegőt. A bőrre került permetet bő szappanos vízzel le kell mosni. 

Szembejutás esetén a szemet legalább 15 percen keresztül, bő vízzel öblítsük ki, a 

kontaktlencsét lehetőség szerint távolítsuk el. Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni, lenyelés 

esetén a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 



Várjuk meg, hogy a felület teljesen megszáradjon, mielőtt azzal gyermek vagy állat érintkezne. 

Élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető helyen 

tárolandó.  

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

Csatornába engedni nem szabad. 

12. Címkefelirat: 

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

13. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3850-1/2015. 


