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VANTAGENS QUE SÓ
SPANT TEM PARA VOCÊ!

Embora possam parecer aves inofensivas, os pombos 
são um problema de saúde pública. Pesquisas indicam 
que estas aves, podem transmitir até 60 tipos de 
doenças para os seres humanos.
O SPANT, é um repelnte natural em forma de espuma, 
com ação no sistema olfativo das aves e morcegos. 
Indicado para acondicionar as espécies alvo a manter 
distância dos locais, ambientes e objetos desejados. 
Pode ser aplicado com sucesso e segurança, em áreas 
internas e externas, sem causar danos ao homem e 
animais.

ESPUMA

Ÿ Único em forma de Espuma;
Ÿ Controle sem sujeira;
Ÿ Não Mancha;
Ÿ Não cola, é de fácil limpeza e remossão;
Ÿ Produto Atóxico;
Ÿ Praticidade na aplicação;
Ÿ Alto rendimento;
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ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Princípio Ativo: Óleo de Mamona Etoxilado
Nome Comercial: SPANT Repelente  de Aves e Morcegos
Grupo Químico: Ricinus Communis L.
Tipo de Formulação: Aerossol Pronto Uso
Composição: Lauril éter sulfato de sódio, óleo de mamona etoxilado, coadjuvante, surfactante, 
fragrância e veículo, gás propelente butano e propano.
Estado Físico: Líquido sob pressão
Modo de Ação: Repelente Natural Olfativo
Compatibilidade: Produto atóxico
Registro no MAPA: sob No 304/12 SEFIP/DDA/SFA*PR em 12/09/2012
Irritabilidade Ocular: Não irritante
Irritabilidade Dérmica: Não irritante
Apresentação: Aerossol em Tubo Metálico de 400mL/250g

Modo de Usar: Veri�car os locais freqüentados pelas espécies alvo. Agitar o produto antes de usar, aplicar 
o produto diretamente na superfície dos locais a serem controlados.
O produto é um educador, sendo necessário mais de uma aplicação para se obter o resultado desejado.
A quantidade de re-aplicações pode variar de acordo com o nível de infestação no local.

Aplicação: Aplicar o produto a 20cm da superfície onde eles pousam e andam, formando uma espuma. 
Para aplicações lineares, considere uma largura mínima de 3cm e 1 metro de comprimento, fazendo 
aplicações espaçadas entre 1 e 2 metros eqüidistantes. Para aplicações em forma de bolas de espuma, 
considere um diâmetro de aproximadamente 10cm cada bola, aplicando as mesmas a cada 1 ou 2 metros. 
O produto tem ação periférica, sendo assim, é importante fazer as aplicações em toda a área a ser 
controlada. Fatores climáticos com: vento, chuva e temperatura, interferem no desempenho do produto, 
ocorrendo estes fatores, o produto deverá ser reaplicado. Em havendo ninhos das espécies alvo, presente 
nos locais a serem controlados, os mesmos devem ser retirados manualmente, assim como, os locais de 
acesso devem ser isolados e/ou fechados. Re-aplicar o produto em intervalos de 7 a 14 dias, até o 
completo desaparecimento das espécies alvo do local.

Toxicidade: Baixa

Precauções/Restrições de Uso:
Não ingerir o produto. Perigosa sua ingestão. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. 
Mantenha o produto em sua embalagem original, não reutilizar a embalagem vazia. Cuidado in�amável, 
mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não perfurar a embalagem vazia. Não jogue no fogo 
ou incinerador, perigo de aplicação próximo de chamas. Não exponha o produto à temperatura superior a 
50�C. Antes de utilizar em tecidos, sofás revestidos com tecidos não impermeabilizados, plásticos, 
tapetes, plantas ou qualquer outro tipo de superfície, fazer uma aplicação em pequena parte localizada 
em local pouco visível e observar se houve algum tipo de alteração na superfície, a�m de evitar possíveis 
danos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha ou aquários. Não acondicionar o produto 
próximo de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene pessoal ou de uso doméstico.

Indicações de uso médico:
Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água corrente em abundância. Em 
caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de informações toxicológicas 
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico, levando o rótulo/embalagem do produto.

Antídoto: Não há antídoto especí�co. Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: CEATOX (55) 0800 771 3733

FICHA TÉCNICA
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