FICHA TÉCNICA
Nome Comercial: Repelente de Pombos Tecnocell

Atenção:

Registro e marca de: Tecnocell Agroflorestal Ltda.

Não aplicar o produto próximo a ninhos de aves.
A preservação de aves é importante para o meio ambiente.
O uso inadequado é responsabilidade do usuário.

Nº Registro no M.S./ ANVISA*: 3.01704 (Empresa)
Produto isento de registro no MS/ANVISA por não conter ingrediente ativo. O
produto devido ao tipo de formulação só causa incomodo físico aos pombos,
repelindo-os do local onde o produto foi aplicado.
Composição:

%P/P

POLIISOBUTENO......................................................................... 90,0
Solventes, q.s.p............................................................................100,0

Toxicologia: (produto formulado)
DL50 oral aguda em ratos (albinos)..............................> 35600 mg/kg p.v.
DL50 dermal aguda em coelho......................................> 10000 mg/kg p.v.


Produto classificado como Atóxico

Recomendação de uso:
Nome Comum: Polímero de Poliisobuteno
Repelente de Pombos Tecnocell, é indicado como repelente de pombos,
formigas, ratos e pássaros em geral.

Nome Químico: Polibuteno
Fórmula Empírica: (ingrediente ativo)
(C4 H8) n
Grupo Químico: Polímero de Hidrocarboneto monoinsaturado
Características Gerais do Produto:
Repelente de Pombos Tecnocell, é um produto na forma de gel, pronto para
uso, que dificilmente perde a pega (pegajoso), mesmo quando exposto a
condições ambientais adversas (temperatura, umidade, luz e raios ultravioleta)
permanece ativo, causando desconforto aos pombos quando estes ao pousarem
entram em contato com o produto através dos pés ou patas. Poeiras e sujidades
podem fazer com que o produto perca sua característica de pega, razão pela
qual sempre que o produto for contaminado por poeiras e outras sujidades deve
ser removido com uma espátula e reaplicado novamente.
Classe: Repelente – devido a incomodo físico

Precauções:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
Mantenha o produto na embalagem original e não reutilize a embalagem vazia.
Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
Não fumar ou comer durante a aplicação.
Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com óleo de
cozinha (soja, milho, etc) e novamente com água fria corrente e sabão.
Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em
abundância.
Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde,
levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Se inalado em excesso, remova a pessoa para local ventilado.
Durante aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais.
Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar.
A ingestão é bastante difícil, mas se ocorrer procure ajuda médica, levando a
embalagem ou o rótulo do produto.

Características Físico/Químicas (produto formulado)
Forma de Apresentação............................... Gel pegajoso
Aparência..................................................... Gel
Densidade................................................... 0,87g/ml
Inflamabilidade............................................ Inflamável
Odor............................................................ leve odor de hidrocarboneto alifático
Estabilidade ................................................. Quando mantido na embalagem
.
original é estável por até 2 anos
.
após a data de fabricação.
Fórmula Estrutural: (componente principal)

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Polímero de Hidrocarboneto monoinsaturado
Nome Comum: Poliisobuteno
Ação Tóxica: Classificado como Atóxico
Classe: Repelente – devido ao incômodo físico
Telefone de emergência: (11) 4186-1433
C.C.I. de SP: (11) 5012-5311 / 5011-5111 - R: 251
Disque intoxicação – ANVISA/RENACIAT: 0800-722-6001 (GRATUITO)
Descarte da Embalagem:

H CH3
C

C

H

CH3

Após o uso as embalagens vazias devem ser inutilizadas e colocadas em saco
plástico ou de papel fechados para evitar o contato com animais domésticos e
pessoas e destina-la ao lixo doméstico.
Vazamento Acidental:

n
POLIISOBUTENO
Nº do C.A.S: 9003-29-6
Mecanismo de Ação:
Aves – Ao pousarem em locais onde o produto foi aplicado, as aves sentem
desconforto físico devido à aderência de suas patas com o produto, e procuram
se retirar do local, muitas vezes sinalizando ou advertindo o bando para se
manter afastado do local.
Formigas – Ao tentar transpor o filete de produto aplicado em forma de barreira,
muitas ficam grudadas ao produto, e imediatamente emitem sinais através de
feromonios alertando para o perigo. Outras formigas da colônia evitam o local e
desta forma sem o uso de veneno pode-se proteger plantas e/ou locais onde as
formigas procuram alimentos ou abrigo.
Ratos – O mecanismo de ação de repelência dos ratos é similar à aquele
descrito para as formigas, porém as barreiras com o produto devem ser mais
largas para evitar que os ratos possam saltar sobre elas.
Modo de Usar / Dose:
Bisnaga 300ml:
1) Cortar o bico da seringa desobstruindo a saída do produto.
2) Rosquear o bico aplicador.
3) Encaixar a seringa na pistola aplicadora.
4) Acionar o gatilho da pistola fazendo pequenos filetes em zig-zag.
5) Com o auxílio de espátula ou um pedaço de madeira, espalhar uniformemente
o produto de modo a fazer um filme de aproximadamente 2 a 5mm de espessura.
Balde 5 Litros:
Aves – Com o auxílio de uma espátula ou um pedaço de madeira, espalhar
uniformemente o produto de modo a fazer um filme de aproximadamente 2 a
5mm de espessura nas superfícies habitadas pelos pássaros.
Formigas – Fazer um filete em forma de barreia em volta das árvores e caules
das plantas e demais locais a proteger, na espessura de aproximadamente 2 a
3mm.
Ratos – Siga as mesmas instruções para pássaros, tomando o cuidado de aplicar
o produto ao redor do local a proteger dos ratos, não se esquecendo que esta
barreira deve ter largura maior para evitar que os roedores possam salta-la.

Não é esperado qualquer dano ao meio ambiente pelo derramamento deste
produto. Caso ocorra um derramamento, o primeiro passo é conter o produto da
maneira mais rápida possível, para evitar a contaminação de áreas extensas do
solo, de águas superficiais ou do lençol freático. Para conter um derramamento
usar material absorvente (terra ou areia). Remova o material contaminado e trate
de acordo com regulamentação local.
Apresentação:
•

Tubo plástico contendo 300g (líquido) do produto, o qual após ser
colocado em pistola c/ embolo pode ser aplicado através do bico que
acompanha o tubo plástico.
Obs.: A pistola não acompanha o tubo aplicador.

FABRICANTE E REGISTRANTE:
Tecnocell Agroflorestal Ltda.
Rua dos Tucanos, 535 - Parque Industrial
Carapicuíba – SP – CEP 06330-281
Fone/fax: (11) 4186-1433
vendas@tecnocellagro.com.br
comercial@tecnocellagro.com.br
CNPJ: 61.004.818/0001-77
Indústria Brasileira
Repelente de Pombo Tecnocell® é marca registrada de Tecnocell Agroflorestal Ltda.
Carapicuíba – São Paulo – Brasil
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