
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

AFASTA GATO 
 
Classe:...................................................Repelente 
Ingrediente Ativo:............................Óleo de alho  
Formulação:.............................................Pastilha 
Categoria:...........................................Venda Livre 

Produto Isento de Registro 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Óleo de Alho:.................................................1% p/p 
Inertes:........................................................99% p/p 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

Afasta Gato é um produto indicado para 
repelir gatos estranhos de locais 
domésticos. 
 

MODO DE FUNCIONAMENTO 
 

A pastilha Afasta Gato libera um odor 
persistente que desagrada o animal, que por 
repetição, acaba evitando o local tratado. 
Muitas vezes, o produto começa a ser efetivo 
após alguns dias de aplicação, isso acontece 
devido a curiosidade do gato sobre coisas 
estranhas e diferentes em seu território. A 
pastilha aromática não prejudica o animal, 
somente mascara o local demarcado por 
eles. 

 
INSTRUÇÕES DE USO 

 
Trate as áreas a serem protegidas com uma 
pastilha a cada 2m2. Recomenda-se a 
aplicação em lugares habitados por gatos 
estranhos, tais como: beirais, muros, 
canteiros, floreiras ou locais indesejáveis a 
presença dos animais. Cada pastilha do 

Afasta Gato promove proteção para 
aproximadamente uma semana, após este 
período deve ser repetida a aplicação.  
 

PRECAUÇÕES 
 

- Repetir o tratamento após chuvas fortes ou 
dias de calor extremo. 
- Remover atrativos que se sobreponham a 
pastilha, como lixeiros abertos. 
- Não indicado como proteção para viveiro de 
pássaros. 
- Não reutilizar as embalagens vazias.  
- Manter o produto na embalagem original. 
 

PRIMEIROS SOCORROS 
 
- Em caso de contato direto com este 
produto, lave a parte atingida com água 
corrente e sabão. 
- Em caso de contato com os olhos, lavar com 
água corrente em abundância. 
- Se inalado em excesso, remover a pessoa 
para local ventilado. 
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro 
de Intoxicações ou Serviços de Saúde, 
levando a embalagem ou rótulo do produto. 
 
CIT/SC: 0800 643 5252 
 

Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti 
CRQ 13202017 XIII Reg 

 
FABRICADO POR: 

Citromax Indústria e Comércio LTDA, 
CNPJ: 00.187.467/0001-92 

Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul 
São Lourenço do Oeste – SC/CEP:89990000 

www.citromax.ind.br  
sac@citromax.ind.br 
Fone: (49) 3344-3087 
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