PET BIO REPELLENT

Repelente activo para cães e gatos
Composição:
PET BIO REPELLENT é uma combinação ecológica formulada à base de vanilamida, óleo de
mostarda, coadjuvantes, emulsionantes e estabilizantes.
Características:
Aspecto: Líquido
Cor: Incolor
Aroma: Característico a mostarda
3
Densidade: 0,780 Kg/dm ± 50 gramas
Índice de refracção: 1,422 - 1,433
Propriedades:
PET BIO REPELLENT é inofensivo para os cães e gatos, afugentando-os derivado ao seu odor
característico. Pode ser utilizado sem quaisquer restrições em todos os espaços interiores ou exteriores. A
sua aplicação torna-se bastante rentável, dado que tem uma duração de vários dias, mesmo que o seu
aroma deixe de ser perceptível aos humanos ele mantém-se activo com intensidade para os cães e
gatos, repelindo-os. A aplicação de PET BIO REPELLENT com regularidade nos espaços “marcados”
pelos cães e gatos, vai eliminando os hábitos adquiridos, fazendo com que eles deixem de procurar
aqueles locais.
Campo de Aplicação:
PET BIO REPELLENT é recomendado para evitar a micção de cães e gatos em todos os locais
“marcados” e contaminados tais como: arvores, passeios, fontanários, esquinas, rodas de viaturas,
jardins, pracetas, etc. e ainda em todos os locais onde se preveja haver micções, evitando-as.
Modo de emprego:
PET BIO REPELLENT aplica-se por pulverização no solo ou nas superfícies a proteger, após
lavagem prévia, para evitar mistura de odores. Nas áreas ajardinadas deve fazer-se uma aplicação
no solo em toda a área circundante ao jardim para evitar a entrada dos cães e gatos, evitando a
aplicação directa sobre as plantas e flores mais sensíveis. A aplicação deve efectuar-se sempre que
necessário tendo em atenção que o produto tem duração de vários dias, consoante os locais, a
temperatura ou as estações do ano.
Armazenagem:
Sem cuidados especiais, não alterando as suas propriedades, desde que a embalagem se encontre
devidamente fechada. Evitar temperaturas excessivamente altas ou extremamente baixas.
Precauções:
Aconselha-se o uso de luvas de protecção durante o manuseamento do produto, devendo evitar-se a
inalação directa do produto. Em caso de contacto com a pele ou com as mucosas, deverá lavar
abundantemente com água. Manter o produto afastado das crianças.
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