
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

CITROPIROL GEL 
 
Classe:................................................Desalojante 
Formulação:......................................................Gel 
Categoria:..........................................Venda Livre 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Extrato de madeira de eucalipto (Extrato 
Pirolenhoso) eespessante:.......................100% 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

Citropirol Gel é um desalojante para 
morcegos obtido através da técnica 
japonesa da extração líquida da madeira de 
eucalipto selecionada.  
 

MODO DE FUNCIONAMENTO 
 

A ação do produto se deve ao odor 
característico de fumaça, caracterizando 
fogo no local, causando insegurança para o 
morcego e sua família, provocando assim o 
desalojamento, pois por instinto os animais 
procuram fugir de áreas de incêndio. Seu 
efeito perdurará enquanto houver odor 
característico. 

 
INSTRUÇÕES DE USO 

 
Proceder limpeza do local antes da 
aplicação, remover fezes, restos de 
alimentos e outras substâncias que 
possam atrair os morcegos. Aplicar o 
Citropirol Gel na forma de zig-zag 
utilizando o bico dosador e se necessário 
espalhar com auxílio de um pincel, não há 
necessidade de diluir pois o produto já está 
pronto para uso. Aplicar sobre madeiras, 
forros e sob telhados, locais onde esses 
animais costumam frequentar. 
 
 
 
 
 

PRECAUÇÕES 
 

----    Cuidado, produto capaz de manchar Cuidado, produto capaz de manchar Cuidado, produto capaz de manchar Cuidado, produto capaz de manchar 
superfícies, teste em um pequeno local superfícies, teste em um pequeno local superfícies, teste em um pequeno local superfícies, teste em um pequeno local 
antes da aplicação total.antes da aplicação total.antes da aplicação total.antes da aplicação total.    
- Aplique o produto mensalmente ou 
sempre que houver retorno dos animais no 
local. 
- O odor característico de fumaça pode 
sofrer variações de acordo com o clima. 
- Remover atrativos que se sobreponham 
ao odor. 
----    Este produto provoca somente o Este produto provoca somente o Este produto provoca somente o Este produto provoca somente o 
desalojamento dos morcegosdesalojamento dos morcegosdesalojamento dos morcegosdesalojamento dos morcegos, sem , sem , sem , sem 
prejudicarprejudicarprejudicarprejudicar    os animais.os animais.os animais.os animais.    
- Manter a embalagem bem fechada e fora 
do alcance de crianças e animais 
domésticos. 
- Não reutilizar as embalagens vazias. 
- Produto impróprio para consumo 
humano ou animal.  
- Não aplicar sobre alimentos, rações, 
aquários e utensílios de cozinha. 
 

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 por 15 minutos. 
- 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 
 
 

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

 
 

Elaborado em 27/10/2021 
Revisão n° 00 


