
                           

Substanţă pentru dezobişnuirea educativă a câinilor şi pisicilor comunitare
                            Lichid microîncapsulat
Compoziţie:
100 grame de produs conţin:
Parfum-amestec complex de substanţe organice parfumate naturale 6 g
Coformulanţi q.b. la 100 g
Caracteristici
Această soluţie respingătoare, gata de folosire, microîncapsulata a fost studiată în 
mod special pentru a dezvăţa câinele sau pisica, de obiceiul de a murdări locurile 
exterioare nedorite cum sunt intrările magazinelor şi ale localurilor publice, porţi, 
ziduri, grădini, plante, curţi, etc.
Tehnica exclusivă de microîncapsulare îi prelugeşte cu mult efectul. Componentele
active, insuportabile pentru câini şi pisici, de obicei nu sunt neplăcute pentru 
oameni.
Dacă este utilizat în mod corect, este inofensiv pentru persoane, animale, plante şi 
nu este periculos pentru mediu.
Utilizare
OUTPET se pulverizează din abundenţă de la o distanţă de circa 25/30 cm pe
suprafaţa externă care trebuie tratată, după o agitare energică a flaconului. Se
recomandă să se facă înainte o probă pe o mică parte a zonei care ne interesează,
având în vedere că unele materiale pot rămâne pătate.
În condiţii de mediu favorabile, se repetă aplicarea săptămânal până la obţinerea
efectului dorit. Ulterior este suficient să se repete tratamentul lunar pentru a 
preveni eventualele reinfestări.
În caz de ploaie sau de spălare a suprafeţei cu apă, acţiunea respingătoare este
atenuată şi deci se recomandă să se repete tratamentul.
Când se doreşte să se evite ca pisicile comunitare să se caţere în copaci, este 
necesar să se pulverizeze substanţa respingătoare pe o cârpă care se leagă de 
trunchiul
copacului.
Durata şi eficienţa tratamentului variază în funcţie de subiect, de obiceiuri şi de
mediul în care trăieşte animalul.
Avertizări
Păstraţi produsul într-un loc răcoros.



Închideţi bine cutia după folosire.
Evitaţi inhalări excesive.
După ce s-a folosit produsul, spălaţi-vă mâinile cu săpun.
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor.
Citiţi eticheta cu atenţie înainte de folosire.
Informaţii ulterioare importante cu privire la produs se găsesc în fişa de siguranţă 
a acestuia.
Având în vedere că firma Colkim nu exercită nici un control asupra modului de
folosire a produsului, aceasta nu-şi asumă nici o răspundere cu privire la utilizarea
produsului.


