
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Vape Herbál szúnyogirtó folyadék 

  2. Gyártja: Guaber Srl. (Casalecchio di Reno (BO), Olaszország) 

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

  4. Engedély száma: JKF/14282-4/2015. 

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

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer  

  6. Hatóanyaga: 1,33% pralletrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Áttetsző folyadék, melyből a hatóanyag az elektromos párologtató készülék működtetésekor hő 

hatására felszabadul, és a zárt térben levő szúnyogokat elpusztítja, illetve elriasztja. 

  8. Csomagolás: 

A 35 ml töltési térfogatú műanyag flakon kizárólag utántöltésre, címkefelirattal ellátott 

kartondobozban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

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

számítva 5 évig használható fel. 

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

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, a Vape elektromos párologtató készülékbe helyezve, szúnyogok elpusztítására és 

elriasztására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A szúnyogirtó folyadék csak a Vape elektromos párologtató készülékbe helyezve használható! 

1. Az új folyadék cseréje előtt a készüléket húzzuk ki a konnektorból. 

2. A műanyag flakon kupakját csavarjuk le és őrizzük meg. A flakont a tetejével felfelé, az 

óramutató járásával ellentétes irányban csavarjuk be a készülékbe.  

3. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a flakon mindig 

függőleges helyzetben legyen (a készülék csatlakozója elfordítható!). 

4. Használat után a készüléket a csatlakozóból húzzuk ki, csavarjuk ki belőle a flakont és a 

kupakjával zárjuk azt le. 

A folyadék kb. 30 perc múlva fejti ki hatását. Egy flakon tartalma 480 órán át tartó folyamatos, 

vagy 60 éjszakán keresztüli, alkalmanként 8 órás üzemelésre elegendő. Nagyobb helyiségben két 

vagy több készülék szükséges. 

A készülék nedves helyen (pl. fürdőszobában) és a szabadban nem használható! 

12. Figyelmeztetés: 

A szúnyogirtó készítmény elhelyezése után meleg, szappanos vízzel mossunk kezet.  

A készítményt élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! 

Gyermekek a készüléket nem használhatják! Vizes kézzel vagy fémtárggyal ne érintsük a 

készüléket! A készüléket működés közben letakarni tilos!  

A készítmény mérgező a vízi szervezetekre, ezért a helyiségben lévő akváriumot, terráriumot 

ajánlatos letakarni, illetve a helyiségből kivinni. 



13. Címkefelirat: 

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

– a Vape Herbál szúnyogirtó folyadék műanyag flakonján feltüntetendő: 

Vape Herbál szúnyogirtó folyadék 

Hatóanyaga: 1,33% pralletrin 

Gyártja: Guaber Srl. (Casalecchio di Reno (BO), Olaszország) 

Forgalomba hozza: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid F. u. 6 

Engedély száma: JKF/14282-4/2015. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3347-1/2015. 


