
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Solfac Automatic Forte (egyszer használható) rovarirtó aeroszol 

  2. Gyártja: Tosvar S.r.l. (Pozzo d’Adda, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Közegészségügyi Üzletág 

    1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

  4. Engedély száma: OTH 3470-3/2007. 

  5. Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,1% ciflutrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható gáz- és folyadékelegy. A készítmény 

hatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

150 ml töltési térfogattal, speciális, egyszeri lenyomással teljes kiürülést biztosító szórófejjel 

ellátott fémpalackban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös, max. 50 °C hőmérsékletű 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, rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, bolha, ágyi poloska stb.), illetve repülő rovarok 

(pl. legyek, szúnyogok) irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT FELRÁZANDÓ! 

1. A helyiség ablakait csukjuk be. 

2. Helyezzük a palackot függőleges helyzetben a helyiség közepére. 

3. Nyomjuk le a kioldó szerkezetet, majd hagyjuk el a helyiséget, és az ajtót zárjuk be. A palack 

teljes tartalma kb. 3 perc alatt kiürül. 

4. 3-4 óra behatási időt követően, legalább 30 percig alaposan szellőztessük ki a helyiség 

légterét, majd az üres palackokat szedjük össze. 

Egy palack minimum 30, illetve maximum 100 légm
3
-es helyiség légterének kezelésére alkalmas. 

Nagyobb légterek kezelésekor használjunk arányosan több palackot. 

12. Óvórendszabály 

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

előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

Csak olyan helyiségben alkalmazható, ahol ember és háziállat nem tartózkodik. 

Használatkor az akváriumot, terráriumot, állatketrecet, madárkalitkát a helyiségből ki kell vinni. 

A készítmény halakra és vízi szervezetekre veszélyes. 

Figyelem! A termék propán-bután hajtógázas! Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes! Működtetés 

közben dohányzás és nyílt láng használata tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik, felnyitni, 

ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A 

készülék utántöltése tilos! 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/76/2007. DDO 


