
Nome comercial .......: Pombil.
Forma Física ............. : Gel.
Categoria ..................: Repelente mecânico e olfativo.
Registro ANVISA .......: Produto isento de registro.
Composição..............: Polibuteno, polímero inerte, óleo essencial de canela e resina sintética.

Indicação de Uso: POMBIL é indicado para repelir pombos, morcegos e formigas cortadeiras. O gel gera incômodo por ser pegajoso e pela 
sua característica olfativa (odor forte de canela), mas não causa nenhum dano ou sequela nos animais. Para as formigas cortadeiras, forma uma 
barreira física, impedindo seu acesso às folhas das plantas.

Características básicas:
ü Produto sem veneno. Não causa danos ou sequelas aos animais.
ü Proporciona repelência mecânica e olfativa em aves e morcegos.
ü Forma uma barreira física para formigas cortadeiras.
ü Resistente ao calor, chuva e a incidência dos raios UV.  
ü Cada tubo de 265 g rende entre 10 a 12 metros lineares.

Modo de usar:
Ø Examinar a área e identificar os locais de pouso das aves e/ou dos morcegos, bem como de passagem de formigas;
Ø Utilizar luvas e máscara para remover os excessos de sujeira do local;
Ø Corte o bico da bisnaga, instale o bico dosador e o aparelho aplicador (não incluso);
Ø Aplique um filete em forma de ziguezague na superfície onde os pombos ou morcegos pousam;
Ø Para formigas aplicar uma camada de aproximadamente 2mm em torno do caule da planta ou no local de passagem das mesmas.

Sugestões de aplicação:

Precauções: 
Ø Manter o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos. 
Ø Utilizar luvas para manusear o produto. 
Ø Não aplicar nos ninhos. 
Ø Não reutilizar as embalagens vazias. 

Observações: 
Ø A empresa não se responsabiliza pelo uso inadequado do produto. 
Ø O uso correto preserva as aves e o meio ambiente. 
Ø O tempo de repelência é variável em função dos fatores climáticos (incidência de sol, poeira, chuva, sujeira, etc.). Em ambientes internos, 

espera-se até 90 dias de repelência ativa. Em ambientes externos, espera-se até 60 dias de repelência ativa.
Ø Deve ser reaplicado em caso de redução da ação de repelência, se necessário.
Ø No caso de contato com a pele, limpar com óleo mineral e lavar com água e sabão.
Ø Para remover o produto das superfícies, retire o excesso com uma espátula e limpe com óleo mineral. Em seguida, lave água e sabão.

Embalagem: Tubo com 265 gramas.

Prazo de Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

FICHA TÉCNICA: POMBIL

Pombos: Formigas Cortadeiras:
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