
 
 

 
Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do  
nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto. 
 Marca propriedade da Serraic - Create and Innovate, Lda.    
 
ATLANLUSI Europe | www.atlanlusi.com 

 

 
IsotekStop Serpentes 
 

Descrição 

Anti invasivo para serpentes. Solução granulada, fácil de 

aplicar, não tóxica e amiga do ambiente. 

Autorização de venda: Produto isento de registo pois não 

contém substâncias activas. 

 

Composição 

Formulado à base de extractos de óleos essenciais. Contém 

uma mistura sinérgica de componentes de origem natural 

que cria um ambiente inóspito e desagradável para as 

serpentes. 

 

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 

Zonas de onde se querem manter os répteis afastados: 

jardins, parques, parques de campismo, casas, armazéns 

industriais, entre outros. O produto também pode ser 

utilizado para proteger áreas mais pequenas, como por 

exemplo depósitos, garagens, etc. 

 

Indicações de uso e modo de aplicação 

Infestação normal: aplicar os 4 kg em 1200 metros líneares, 

ou seja 40 g por cada 12 m.  

 

 

Infestação severa: aplicar os 4 kg em 600 metros líneares, 

ou seja 40 g por cada 6 m. Conforme representação 

esquemática seguinte: 
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O produto deve ser aplicado ao longo do perímetro da área 

que se pretende proteger, nas doses indicadas. Deverá ser 

reforçada a dose nas zonas com mais probabilidade de 

passagem de répteis, como cavidades ou aberturas nas 

paredes. Em caso de presença massiva de répteis a dose de 

aplicação pode aumentar-se para o máximo. 

 

Vantagens 

 Eficaz e seguro. 

 Não tóxico para répteis, humanos ou animais 

domésticos. 

 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 directas. Conservar a temperatura ambiente entre 5 

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

embalagem bem fechada. 

 

Embalagem 

Balde de 4 kg. 

 

 

 


