
 

 

Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Vape Hangya Stop hangyairtó aeroszol 

  2. Gyártja: L.C.S. (Laboratorio Chimico Farmaceutico Sammarinese) S.p.A. (Faetano, San Marino)  

3. Forgalomba hozza: Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc  u. 6) 

  4. Engedély száma: JKF/14281-4/2015. 

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

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer  

  6. Hatóanyaga: 0,14% cifenotrin + 0,1% d-tetrametrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 
Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható gáz- és folyadékelegy. A készítmény 

hatását érintőméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

300 és 400 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fémpalackban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 

5 évig használható fel. (A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, házi és kerti hangyák elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ! 

A készítmény kijuttatását nyitott ajtók és ablakok mellett végezzük. A palackot tartsuk 

függőlegesen, és a szórófej nyílását irányítsuk a kezelendő felület felé. A palackot tartsuk a 

kezelendő felülettől kb. 10 cm távolságra, majd határozottan nyomjuk meg a szórófej tetején 

lévő gombot. A permetet célzottan a hangyák búvóhelyeire (padló- és falrések, ajtórepedések 

stb.) és vonulási útjaira (szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környéke stb.) 

kell kiporlasztani. A kezelés végeztével hagyjuk el a helyiséget néhány percre, amíg a 

kiporlasztott készítmény felszárad, illetve a légtér kiszellőzik. 

A kezelést szükség szerint 2-3 hét múlva ismételjük meg. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak jól szellőző helyiségben használható. Használat előtt az élelmiszereket, az akváriumot és 

madárkalitkát, valamint a hálózatba dugott elektromos berendezéseket le kell takarni vagy a 

helyiségből ki kell vinni. 

Túlérzékeny egyének, várandós nők és kisgyermekek, valamint állatok a termék használatakor 

ne tartózkodjanak a helyiségben. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, 

hogy bőrre, szembe ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le. 

Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön. 

Élelmiszertől, állateledeltől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető, zárt helyen 

tárolandó. 

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

Figyelem! Propán-bután hajtógázt tartalmaz. A készülék utántöltése tilos! 



 

 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3345-1/2015. 


