
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

XÔ PÁSSAROS CITROMAX 
 
Classe:....................................Repelente olfativo 
Formulação:.............................................Pastilha 
Categoria:..........................................Venda Livre 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Óleo de Canela:...........................................6% p/p 
Inertes:.......................................................94% p/p 
 

INDICAÇÕES DE USO  
 

Xô Pássaros Citromax é um desalojante 
para pombos, morcegos e pardais que atua 
através de seu odor característico, não 
prejudicando os animais. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Colocar as pastilhas do Xô Pássaros 
Citromax nos locais desejados, com uma 
distância de 2 m umas das outras. Substituir 
as pastilhas a cada 3 ou 5 dias, conforme 
necessidade. 
Fatores como o calor, vento, umidade e 
altas infestações podem limitar a ação do 
produto, influenciando na sua eficácia. 
Nestas situações, recomenda-se a 
reposição do produto em um menor 
intervalo de tempo. Limite ao máximo a 
disponibilidade de água e alimento às aves. 
 

PRECAUÇÕES 
 

- Conserve o produto fora do alcance de 
crianças e animais domésticos. 
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de 
cozinha e aquários. 

- Perigoso se aplicado próximo a chamas. 
- Não reutilizar as embalagens vazias, 
estas devem ser destruídas e descartadas 
no lixo. 
- Não jogue a embalagem no fogo ou 
incinerador.  
- 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 ingestão, não provoque 
vômito. 
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro 
de Intoxicações ou Serviços de Saúde, 
levando a embalagem ou rótulo do produto. 
 
Telefones de Emergência: 
(11) 5012-5311 
(11) 5011-5111 
CEATOX: 0800 148110 
 

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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