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Rovarölő aerosol
hígítatlan formában kijuttatott folyadék (AL)

Hatóanyag tartalom:   paraffinolaj 
tiszta hatóanyag részaránya 8,3 g/kg (0,83  m/m%)

A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Szabadföldi és üvegházi dísznövények és szobanövények pajzstetű és levéltetű kártevői ellen 1,0 %-os koncentrációban. A készítményt a pajzstetű fajok lárvakelésekor és a levéltetvek 
betelepedésekor célszerű kipermetezni, a kezeléseket 4-5 nap múlva javasolt megismételni.   A készítmény viaszos és teknőspajzstetű ellen maximum 60 %-os biológiai hatékonyságú, 

ezért a kezeléseket minden esetben javasolt többször megismételni.    
A szer ellenőrzötten nem volt fitotoxikus: Codeinum  variegatum,  Fycus  lyrata,  Ficus  benjamina,  Cissus rhombifolia,  Coleus blumeria, Cordyline spp., Cycas,  Asplenium nidus,   

Diffenbachia  spp.,  Schefflera,   Dracaena   fragrans, Fatshedera  lizei, Scindapsus spp., Hedera spp., Monstera  spp., Aglaonema spp. disznövényeken. 
Nephrolepsis fajokon levélszél-perzselést okoz.  

Más dísznövény fajok kezelése esetén előzetes, fitotoxicitást tisztázó próbapermetezés szükséges. Szobanövények kezelését nyitott térben kell elvégezni.
Gyártói figyelmeztetés: A szer túladagolása (megfolyása, összefolyása) nem javasolt!  

Napsütéses időben, 24˘C hőmérsékleten permetezve fitotoxikus tüneteket (perzselés, levélhullás) okozhat!
Használat előtt felrázandó!

A porlasztófejjel felszerelt palackot fordítsuk a levélfelület irányába, attól 20-30 cm távolságra tartva permetezzük be a kezelendő nővény felületét. Célszerű megelőző módon használni, 
hetente egyszer a reggeli vagy késő délutáni órákban. A szer alkalmazása csökkenti a növény vírushordozók terjedését.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!
CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek 

listája megtalálható a http://www.cseber.hu/gyh.php      Tel.: +36 1 340 5411
A készítmény eltarthatósága:  Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, 

szigorúan fagymentes helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

A készítmény emberre, állatra, környezetre 
való veszélyessége és a biztonságos felhasználásnak előírásai:

Vízi szervezetekre való veszélyessége: nem jelölésköteles 
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
A készítmény p.o.LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/ttkgKÖRNYEZETBARÁT KERTGONDOZÁS

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette.
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében 

be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:
Forgalmazási kategória: III

5 999880 010061

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN:  

azonnal FORDULJON TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331 TILOS hánytatni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba  

szállítás szükséges. A kiürült csomagolóeszköz települési hulladékként  
kezelhető.

SP 1  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
SPe 3  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson  

meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védő-

területen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezés-
től függően használható. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap;

Élelmezés - egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén 
korlátozás nincs;  Munkaegészségügyi óvórendszabályok: felhasználóknak: 

védőkesztyű, védőszemüveg. Szabadföldi felhasználás esetén védőruha, védőkalap, 
védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőkesztyű védőlábbeli. Zárt térben 

(üvegházban) végzett felhasználáskor – fentiek mellett – FFA1P2SL szűrőosztályú szelepes
félálarc. Meg kell akadályozni a szer szembe, szájba kerülését, belégzését, lenyelését.

Elsősegélynyújtás, terápia: Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: ásványolaj mérgezés) orvosi, intézeti ellátást 

kell biztosítani. Tüneti – megfigyelő kezelés! Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. 
A növények kezelése zárt termesztő terület kivételével csak szabad csak szabad térben történhet.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató  
Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

Engedély száma:  49182/2000FVM
Gyártási idő, szám:  lásd a csomagoláson  (év/hónap/nap)
Nettó tartalom:  0,5 l

b i o t e c h n o l ó g i a

UFI: 4M00-10K9-D00P-GX4A


