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IsotekStop 

Serpentes 
 

Descrição 

Barreira física natural, anti-invasiva para 

serpentes. 

Autorização de venda: produto isento de 

registo como pesticida ou biocida, por não conter 

substâncias de base e/ou activas. Não é considerado uma 

luta química. 

 

Formulação 

Produto formulado à base de óleos essenciais. 

Produto líquido, pronto-a-usar. 
Formulação não tóxica, biodegradável, ambientalmente 
segura e isenta de resíduos. 
Permite direccionar, de forma natural, as serpentes para 
fora das zonas onde são indesejáveis. 
 

Locais de utilização 

Zonas circundantes de casas, jardins (não diretamente 

sobre a relva e plantas), garagens, muros, vedações, 

passeios, caminhos, entre outros locais onde seja frequente 

o aparecimento de cobras ou serpentes. 

Pulverizar especialmente nos locais onde as cobras ou 

serpentes gostam de se esconder, tais como: entre rochas, 

orifícios, fendas, zonas interiores aos muros ou outros 

locais de sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de aplicação 

Pulverizar o produto de 3 em 3 semanas, na plena 

actividade das serpentes, para uma protecção contínua e 

eficaz. Pulverizar a cerca de 35 cm de distância. É 

importante fazer uma boa pulverização, de modo a garantir 

os efeitos previstos. 

 

Caraterísticas e recomendações 

- Produto seguro, eficaz e de efeito prolongado. 

- Após a sua pulverização o produto liberta um odor natural 

que cria uma barreira olfativa indesejável para as cobras ou 

serpentes durante várias semanas. 

- Produto ambientalmente seguro. 

- Quando aplicado em jardins não deve aplicar-se 

diretamente sobre a relva ou plantas. 

 

Precauções 

Manter fora do alcance das crianças. 

Não aplicar diretamente sobre o corpo de pessoas ou 

animais. 

Em caso de ingestão beber grandes quantidades de água e 

consultar um médico. 

 

Embalagem 

5 Litros. 

 

 

 

 


