
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Alba légyirtó szer 

  2. Gyártja: Spiess-Urania Chemicals GmbH (Hamburg, Németország) 

  3. Forgalomba hozza: Spiess-Urania Chemicals GmbH Magyarországi Fióktelepe,  

                                          1132 Budapest, Váci út 22-24. 

  4. Engedély száma: JÜ-13605-10/2014. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 2,6% klotianidin + 0,05% z-9-trikozén  

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Tejfehér színű, sűrű folyadék, amely hatását az ízeltlábúakra érintő- és gyomorméregként fejti ki. 

  8. Csomagolás: 

500 ml töltési térfogattal, címkefelirattal ellátott, csavaros tetejű műanyag dobozban kerül 

forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös 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 (pl. istállóban, ólban) házi legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

500 ml Alba légyirtó szer egy 200 m
2
 alapterületű istálló kezelésére elegendő. 

A légyirtó szert hígítás nélkül kell kikenni. Lapos ecsettel 10 cm széles és 30 cm hosszú csíkokat 

(összesen kb. 60-at) kenjünk a legyek kedvelt tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, 

ablakkeretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra, boxfalakra stb.), olyan magasságban, hogy a 

haszonállatok ne érhessék el. 

Olyan helyeken, ahol nincs elegendő kenhető felület, illetve a felületek enyhe elszíneződése sem 

engedhető meg, A5-ös méretű (kb. 20x15 cm nagyságú) kartonlapok mindkét oldalát kenjük be az 

irtószerrel összesen kb. 60-at), majd ezeket függesszük fel a mennyezetre, az állatoktól megfelelő 

távolságban. 

Ha a felkent csalétek szennyeződik, porosodik, az irtószer kikenését meg kell ismételni. 

Hatástartóssága: 6-8 hét. 

12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltak szerint alkalmazható! 

A légyirtó szer alkalmazásakor a haszonállatok az istállóban maradhatnak, azonban meg kell 

bizonyosodni arról, hogy a kijuttatott készítményt nem tudják elérni, illetve lenyalni.  

Munka közben étkezni, dohányozni tilos! 

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni!  

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A bőrre került 

irtószert bő, szappanos vízzel azonnal mossuk le. 

Eredeti csomagolásban, jól szellőztetett, fagymentes helyen, élelmiszertől és takarmánytól 

elkülönítve, gyermekektől elzárva tartandó. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/105/2014. DDO 


