
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

PELCÃO 
 
Classe:....................................Repelente olfativo 
Formulação:...............................................Líquido 
Categoria:..........................................Venda Livre 

Produto Isento de Registro 
 

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

INDICAÇÕES DE USO 
 

Pelcão é um produto pronto para o uso, 
indicado para repelir cães e gatos, adultos 
ou filhotes, dos locais que se deseja 
proteger e de locais impróprios onde 
costumam fazer suas necessidades.  
 

MODO DE FUNCIONAMENTO 
 

Pelcão deve ser aplicado diariamente em 
ambientes internos ou externos, até que o 
animal abandone os maus hábitos. 

 
INSTRUÇÕES DE USO 

 
Limpar os locais removendo qualquer 
vestígio de urina ou fezes. Aplique o spray a 
uma distância de 30 cm da área que deseja 
proteger, como móveis, tapetes, carpetes, 
pisos, rodas de carros, portões, borda de 
vasos de plantas, portas e etc. A quantidade 
utilizada deverá ser suficiente para 
umedecer toda a superfície da área a ser 
protegida. Repita a operação a cada 48 
horas, até que o inconveniente tenha 
desaparecido. Em ambientes externos este 
intervalo pode ser diminuído para até 24 
horas, dependendo da necessidade.  
 

 
PRECAUÇÕES 

 
- Repetir o tratamento após chuvas fortes 
ou dias de calor extremo. 
- Antes de utilizar o produto em tecidos, 
tapetes, plásticos ou plantas, aplica-lo em 
uma pequena área em local pouco visível e 
observar se ocorre algum tipo de alteração 
na superfície aplicada, a fim de evitar 
possíveis danos. 
- Não aplicar o produto diretamente sobre 
as folhas de vegetações. 
- Não reutilizar as embalagens vazias.  
- Manter o produto na embalagem original. 
- Não guardar ou aplicar junto a alimentos, 
bebidas, medicamentos, produtos de 
higiene, cosméticos, utensílios de cozinha e 
aquários. 
- Manter fora do alcance de crianças. 
 

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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