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Cães e Gatos 
Anti invasivo para cães e gatos. Solução granulada, fácil de 

aplicar, não tóxica e amiga do ambiente. 

Autorização de venda: Produto isento de registo pois não 

contém substâncias activas. Produto com modo de acção 

meramente físico, como barreira olfactiva. 

 

Composição 

Contém uma mistura sinérgica de componentes de origem 

natural que cria um ambiente inóspito e desagradável para 

os cães e gatos. 

Os óleos essenciais contidos neste produto não têm a 

função de substância ativa, pois não exercem qualquer 

função específica contra organismos, animais ou produtos 

vegetais. 

Produto inócuo e isento de classificação toxicológica. 

 

 

Solução Ecológica 

IsotekSTOP é composto unicamente de 

óleos essenciais naturais, não tendo 

qualquer efeito nocivo quer a nível 

ambiental quer para seres vivos (humanos, animais ou 

plantas).  

 

Áreas de aplicação 

Barreira olfativa eficaz para afuguentar gatos e cães 

forasteiros, de forma natural, das áreas interiores e 

exteriores onde não são desejados: jardins, maciços, 

terraços, imediações de edifícios, varandas, caixotes de lixo, 

etc. 

 

Indicações de uso e modo de aplicação 

Indicado para ambientes civis e industriais. Pode ser 

aplicado sobre zonas verdes. Repetir periodicamente a ação 

até ao desaparecimento do problema. Nunca aplicar sobre 

alimentos. Repetir a aplicação em caso de chuva forte.  

Produto pronto-a-usar. Aplicar aproximadamente 10 g de 

granulado por cada metro linear (uma 

embalagem dá para 75 m). Aconselha-se a 

aplicação a cada 15-20 dias. É importante a 

aplicação da quantidade recomendada para 

que se garantam os efeitos previstos. 

 

Vantagens 

 Eficaz e seguro, para uso interior e exterior. 

 Perfeitamente seguro para os animais domésticos e 

para as pessoas que possam entrar em contacto com o 

produto. 

 Seguro para as plantas e aquíferos. 

 Qualidade controlada em laboratório. 

 

Precauções 

Não descartar a embalagem no ambiente, depois de usada. 

Proteger de geadas. Se o produto tiver sido armazenado a 

baixas temperaturas, recomenda-se que o deixe por umas 

horas a uma temperatura ambiente superior a 20 °C, antes 

de usar. Em caso de contacto com os olhos ou com as 

mucosas lavar com água abundante. 

 

Armazenagem 

Armazenar em local fresco e seco. Evitar fontes de luz solar 

e calor diretas. Conservar a temperatura ambiente entre 5 

e 35 °C. Manter afastado das crianças. Conservar a 

embalagem bem fechada.  

 

Embalagem 

Embalagem de 1 L de granulado, pronto-a-

aplicar. 

 


