
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Sheila RB 1 légyirtó granulátum 

  2. Gyártja: Belgagri S.A. (Fernelmont, Belgium) 

  3. Forgalomba hozza: Reus Gazdasági Tanácsadó és Ingatlanközvetítő Kft., 

                                          2000 Szentendre, Táncsics Mihály u. 10. 

  4. Engedély száma: OTH 4783-3/2010. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 1% azametifosz 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Hatását az ízeltlábúakra gyomorméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

– 100 és 150 gramm töltőtömeggel műanyag zacskóban, 

– 125 gramm töltőtömeggel műanyag dobozban, 

– 300 gramm és 1 kg töltőtömeggel műanyag vödörben, valamint 

– 20 kg töltőtömeggel műanyaggal bélelt papírzsákban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben (pl. istállóban, ólban) házi legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A csalétket a házi legyek által látogatott helyekre, pl. ablakpárkányra, válaszfalak tetejére, 

tartógerendákra szórjuk ki. A granulátum szemcséket célszerű papírtálcákon, vékony rétegben 

szétterítve kihelyezni ezekre a helyekre. 

Egy 100 m
2
 alapterületű helyiségben egyszerre kb. 200 gramm csalétket helyezzünk ki. A 

művelet szükség szerint 2-3 hetente megismételhető. 

Ha a készítmény, beporosodása miatt, csalogató hatását láthatóan elveszti, a légyirtást új 

készítmény kihelyezésével folytassuk. 

12. Figyelmeztetés: 

12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100, 125, 150 és 300 gramm, valamint 1 kg 

töltőtömegű) készítmény csomagolási egységein 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. A csalétket úgy 

alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. Élelmiszerek, 

italok és takarmány közelében nem használható! Alkalmazásakor étkezni és dohányozni tilos! 

A bőrrel való érintkezés kerülendő. A készítmény használata után bő, meleg, szappanos vízzel 

kezet kell mosni. 

Lenyeléskor hánytatás és orvosi szén adása szükséges, majd azonnal orvoshoz kell fordulni! 

Ellenszere: Atropin 

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (20 kg töltőtömegű) készítmény csomagolási 

egységein 

A 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. sz. mellékletének vonatkozó 

előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

Ellenszere: Atropin 
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13. Címkefelirat: 

– kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100, 125, 150 és 300 gramm, valamint 1 kg 

töltőtömegű) készítmény csomagolási egységein 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12.1. pontokat. 

– a szakemberek részére forgalomba kerülő (20 kg töltőtömegű) készítmény csomagolási 

egységein 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12.2. pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/87/2010. DDO 


