
www.dipil.com.br 

 

Rua José Jesuíno Correia, nº 1300 - Massaranduba/SC - CEP 89.108-000  
Fone / Fax: (47) 3379-1342 - 0800-7025152 

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 
 
 

Produto: POMBIL REPELENTE DE POMBOS, MORCEGOS, PARDAIS E 
FORMIGAS 
 
Forma Física: Gel 
 
Categoria: Repelente 
 
Formulação*: 
 

Componentes 

Polibuteno, Polímero Inerte, Resina Sintética 

   * Não possui princípio ativo; dispensa registro no MS / ANVISA. 
 
Indicação de Uso....: Repelente em gel para pombos, pardais, morcegos e 

formigas cortadeiras. O produto atua como repelente mecânico, causando 

desconforto e repelindo as aves e morcegos do local de aplicação. Para as 

formigas cortadeiras, forma uma barreira física, impedindo seu acesso as 

folhas das plantas. Produto sem veneno, não causa danos ou sequelas aos 

animais. 

 
Modo de usar: 
 
- Examinar a área e identificar os locais de pouso das aves e/ou dos morcegos, 
bem como de passagem de formigas; 
 
- Utilizar luvas e máscara para remover os excessos de sujeira do local; 
 
- Corte o bico da bisnaga, instale o bico dosador e o aparelho aplicador; 
 
- Aplique um filete em forma de ziguezague na superfície onde as aves e/ou 
morcegos pousam; 
 
- Para formigas aplicar uma camada de aproximadamente 2mm em torno do 
caule ou no local de passagem das mesmas. 
 
 
Embalagem: Bisnaga – Peso líquido 265 gramas. 
 
 
Prazo de Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. 
 
Demais Características do Produto: 
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- Tempo de Repelência: 

 - Ambientes Externos – 60 dias; 

 - Ambientes Internos – 90 dias; 

 
- Rendimento: 10 a 12 metros lineares; 
 
- Aparelho aplicador não incluso; 
 
- A empresa não se responsabiliza pelo uso incorreto do produto; 
 
- O uso correto preserva as aves e o meio ambiente; 
 
- O repelente é resistente ao calor, chuva e a incidência dos raios UV. 
 
 


