
Engedélyezési lap 

1. Az irtószer neve: Vape Magic szúnyogirtó folyadék 

      (Vape kombinált használatú elektromos párologtató készülékhez) 

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/14297-4/2015. 

5. Terméktípus és minősítés:  

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer  

6. Hatóanyaga: 1,33 % pralletrin (Etoc) 

7. Csomagolás: 

A Vape Magic szúnyogirtó folyadékot tartalmazó 36 ml névleges töltő tömegű műanyag 

flakon kétféle módon kerül forgalomba: 

– a Vape kombinált használatú elektromos párologtató készülékkel együtt 1 db; 

– utántöltésre címkefelirattal ellátott karton dobozban: 1 db. 

8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös jól szellőző helyen a gyártástól számítva 5 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben szúnyogok elpusztítására és elriasztására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

10.1. A Vape kombinált használatú elektromos párologtató készülék (Vape  

Magic szúnyogirtó folyadékot is tartalmazó) dobozán: 

1. A műanyag flakont tartsuk függőlegesen és kupakját óvatosan csavarjuk le, és a kupakot 

őrizzük meg. 

2. A flakont helyezzük a készülékbe és forgatással rögzítsük.  

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

mindig függőleges helyzetben legyen (a készülék csatlakozója forgatható!).  

Egy flakon tartalma egy 20 m
2
-es alapterületű helyiség kezelésekor, 60 éjszakára (60 x 8 óra 

üzemeléssel) biztosítja a szúnyogok elpusztítását, illetve elriasztását. Nagyobb helyiségben 

több készülék szükséges.  

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használjuk, ajánlatos a flakont a készülékből kivenni és 

kupakjával gondosan lezárni. 

A Vape Magic szúnyogirtó folyadék utántöltésre külön is beszerezhető. 

10.2. A Vape Magic szúnyogirtó folyadék (utántöltő) dobozán: 

A műanyag flakon kupakját csavarjuk le és őrizzük meg, majd helyezzük a flakont az 

elektromos párologtatató készükbe. 

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

mindig függőleges helyzetben legyen!  

Egy flakon tartalma egy 20 m
2
-es alapterületű helyiség kezelésekor, 60 éjszakára 

(60 x 8 óra üzemeléssel) biztosítja a szúnyogok elpusztítását, illetve elriasztását. Nagyobb 

helyiségben több készülék szükséges. 



 

11.  Figyelmeztetés: 

Gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen, élelmiszertől és italtól elkülönítve 

tárolandó! Használat után bő, meleg szappanos vízzel kezet kell mosni. Kerüljük a készülék 

folyamatos üzemeltetését és huzamos tartózkodás előtt szellőztessük ki a helyiséget. Kerüljük 

el, hogy érzékeny személyek (pl. kisgyermekek, asztmás betegek stb.) a párolgó vegyszert 

belélegezzék. A készüléket használat közben ne takarjuk le! A készüléket húzzuk ki 

dugaszoló aljzatból, majd a tisztítást kizárólag nedves ronggyal vagy törlőpapírral végezzük! 

Gyermekek a készüléket nem kezelhetik! 

12.  Címkefelirat: 

12.1. A Vape kombinált használatú elektromos párologtató készülék (Vape 

   Magic szúnyogirtó folyadékot is tartalmazó) dobozán feltüntetendő: 

         az engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.1. és 11. pontja; 

12.2. A Vape Magic szúnyogirtó folyadék (utántöltő) dobozán feltüntetendő: 

          az engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.2. és 11. pontja. 

12.3. A Vape Magic szúnyogirtó folyadék műanyag flakonján feltüntetendő: 

Vape Magic szúnyogirtó folyadék 

Hatóanyaga: 1,33 % pralletrin  

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

Engedély száma: JKF/14297-4/2015. 

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

13.  OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3350-1/2015. 


