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Velas, Tochas e Óleo para tochas de Citronela

Casa & Jardim



Desacostumadores para Animais Domésticos e Selvagens

REPELLER



COMPOSIÇÃO:

DOSE:
200 gr para 30 Lt de solução.

CARATERÍSTICAS:

UTILIZAÇÃO:
Recomendado para uso externo em grandes áreas como calçadas, muros,
páteos, terraços e jardins.

Cão, Gato e Pássaros 
Repelente solúvel em água

Até 30 Lt de solução

para 130 m2.
 Referência   EAN 
REP1001

12 200gr

NEW !!!

INSETTI
da insetti striscianti e volanti, in tutte le aree sia interne che esterne. 
Sono formulati per essere innocui per persone, animali e colture.

Nova e revolucionária gama de repelentes , seguros para a Natureza, para educar 
animais sem os prejudicar , às suas plantas e ás pessoas.
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Ideal para superfícies do exterior como jardins, muros, portões,
árvores, etc.

Pó solúvel em água não tóxico para efeito repelente.

Para tratar 130 m2 de superfície.

Novo e revolucionário repelente seguro para a Natureza, para educar 
os seus amigos animais sem os prejudicar, às suas plantas e, principal-
mente para as pessoas. Com uma formulação em pó solúvel em água, 
é um material não tóxico altamente e�caz e económico,  30 Lt de 
solução é su�ciente para tratar 130 m2 de superfície. O produto, uma 
vez diluído, aplica-se  com regadores, pulverizadores, etc. Indicado 
para cão, gato e pássaros. 

Descrição UND/CX

0227360 8012526052489

SCOOT 4.0 



COMPOSIÇÃO:

DOSE:

CARACTERÍSTICAS:

UTILIZAÇÃO:
Recomendado para uso externo.

    

COMPOSIÇÃO:

CARACTERÍSTICAS:

-

UTILIZAÇÃO:
Recomendado para uso externo.

 Art. Pz.  

Até 20 Lt de solução 

para 100 m2.

Até 100 lt de solução

para 650 m2.

SCOOT 4.0
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Pó solúvel em água não tóxico para efeito repelente.

200 gr para 30 Lt de solução.
Para tratar 130 m2 de superfície.

Novo e revolucionário repelente seguro para a Natureza, para evitar 
danos desenvolvidos por touperias ou ratazanas, sem ser nocivo e 
stressante, para as plantas e especialmente para as pessoas.  Com uma 
formulação em pó solúvel em água, é um material não tóxico altamen-
te e�caz e económico, é su�ciente para tratar 100 m2 de superfície ou 
20 mt de galeria. O produto, uma vez diluído, aplica-se  com regadores, 
pulverizadores, etc. Indicado para toupeiras e ratazanas.

 Referência   EAN 

REP1002

12  200gr

Descrição UND/CX

0227361 8012526052496

Pó solúvel em água não tóxico para efeito repelente.

DOSE:
1000 gr para 100 Lt de solução.
Para tratar 650 m2 de superfície.

Novo e revolucionário repelente seguro para a Natureza, para evitar 
danos desenvolvidos por animais selvagens como, javali, veado, gamo 
e pássaros, coelhos, etc. Produto não tóxico para os animais, para as 
suas plantas e especialmente para as pessoas.  Com uma formulação 
em pó solúvel em água, é um material não tóxico altamente e�caz e 
económico, é su�ciente para tratar 650 m2 de superfície, relvados, 
sebes, árvores, etc. Indicado para todo o tipo de animais selvagens em 
geral.

 Referência   EAN 

REP1003

12 1 Kg

Descrição UND/CX

0227362 8012526052502

Toupeiras e Ratazanas 
Repelente solúvel em água
SCOOT 4.0 

Animais Selvagens
Repelente solúvel em água
SCOOT 4.0 



COMPOSIÇÃO:
Mistura de essências desabituantes. Spray Pronto Uso.

CARACTERÍSTICAS:

UTILIZAÇÃO:
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CÃO & GATO
Repelente para  problemas causados por cães e gatos em todas as áreas  internas 
e externas de jardins, relvados, canteiros de �ores, hortas, casas, calçadas, portas e portões, janelas, etc 

Formulado para ser inofensivo para os animais, pessoas e culturas.  

Nas zonas exteriores, pulverizar paredes, portas e portões, 
calçadas e garagens.

 Referência   EAN 

REP02

12 750 ml

Descrição UND/CX

0144354 8012526010113

SPRAY
NÃO-GÁS

REPELENTE CÃO E GATO
Spray Repelente não-gás para cão e gato
EXTERNO 

Repelente para cão e gato externo é um spray líquido não-gás a Pronto 
Uso. É aplicado em todas as superfícies molháveis e externas. 
Geralmente os cães e gatos tendem a sujar locais  anteriormente 
infestados por eles mesmos com os seus  excrementos.
Repelente Cão e Gato EXTERIOR, graças ás suas essenciais particulares, 
torna o local tratado e com odor indesejável a cães e gatos.      



   

COMPOSIÇÃO:

CARACTERÍSTICAS:
-

-

UTILIZAÇÃO:
Em todas as áreas externas como jardins, canteiros, vasos, hortas, etc.

RESISTENTE Á CHUVA
E IRRIGAÇÃO

COMPOSIÇÃO:
Mistura de essências desabituantes. Esferas de barro naturais inofensivas para as culturas.

DOSE:
1 medida (cerca de 50 - 60 ml a cada 4/5 m2)

CARACTERÍSTICAS:

UTILIZAÇÃO:
Jradins, hortas, relvados e áreas verdes.

MEDIDA

    

CÃO & GATO
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REPELENTE CÃO E GATO
Repelente para cão e gato
GRANULADO 

Repelente para cão e gato GRANULADO.  Produto composto por 
granulos perfumados que criam uma barreira olfativa particularmente 
indesejável para cães e gatos. Inofensivo para as pessoas e animais, não 
dani�ca o relvado e as áreas verdes. Geralmente, o cão e o gato tendem 
a sujar os lugares com os seus próprios excrementos previamente 
infestados.

REPELENTE CÃO E GATO
Repelente Hidroresistente para cão e gato
GEL 

Mistura de essências desabituantes. Gel resistente à chuva e à irrigação.

Repelente para cão e gato é um GEL pronto uso, muito resistente a 
agentes atmosféricos e de longa duração. Geralmente, o cão e o gato 
tendem a sujar os lugares com os seus próprios excrementos 
previamente infestados. Repelente para cão e gato em gel, graças ás 
essencias particulares, torna o local tratado e com odor indesejável a 
cães e gatos.

 Referência   EAN 

REP06

6 1000 ml

Descrição UND/CX

0144356 8012526039688

 Referência   EAN 

REP05

12 750 ml

Descrição UND/CX

0212370 8012526010076
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POMBOS & PÁSSAROS

COMPOSIÇÃO:

CARACTERÍSTICAS:

UTILIZAÇÃO:
Em zonas externas molháveis como varandas, telhado, terraços.

    

SPRAY
NÃO-GAS
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Repelente para problemas causados por pombos, pássaros e 
morcegos em todas as áreas como varandas, terraços, telhados, janelas, calhas, relvados,   
jardins. Os produtos são formulados para serem inofensivos para pássaros, animais, pessoas
e culturas.     

Mistura de essências desabituantes. Líquido Pronto Uso.

ALA STOP VOADORES
Spray Repelente não-gás para Voadores
SPRAY 

Ala STOP SPRAY VOADORES é um spray líquido não-gás pronto uso.
Para aves, especialmente pombos e morcegos, tendem a sujar regular-
mente com os seus excrementos os lugares selecionados por si.
Ala STOP SPRAY VOADORES, graças ás suas essencias particulares, 
torna o local tratado e com odor indesejável aos voadores, induzindo 
os pássaros a partir.        

 Referência   EAN 

REP29

12 750 ml

Descrição UND/CX

0144361 8012526022390

06
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RÉPTEIS

COMPOSIÇÃO:

CARACTERÍSTICAS

-

-

-
-

 

UTILIZAÇÃO:
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Cria uma barreira olfativa particularmente indesejada para répteis em 
geral (serpente, lagartos, lagartixas, etc.). Induz os répteis a não 
transitarem ou a permanecerem nas áreas tratadas. A sua formulação 
em spray não-gas torna a sua aplicação fácil e imediata. Pulverize em 
todas as superfícies molháveis uniformemente. Se não for lavado o 
produto permanece e�caz por cerca de uma semana; irrigação e chuva 
podem reduzir a e�cácia e a duração. Em caso contrário, repita o 
tratamento. Repetir o tratamento a cada uma / duas semanas  até 
terminar a infestação. Inofensivo para pessoas e animais.

SPRAY
NÃO-GAS

 Referência   EAN 

REP68

12 750 ml

Descrição UND/CX

0153550 8012526045757

Repelente para enfrentar os problemas 
causados por répteis em todas as áreas, internas e externas.

São formulados para serem inofensivos para pessoas,
animais e colheitas.

REPELENTE RETTIL RAUS 
Repelente para serpentes, lagartos 
e lagartixas

SPRAY 

Mistura de essências desabituantes. Líquido Pronto Uso.

Paredes, pedras e pavimentos, paredes e superfícies verticais .
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RÉPTEIS

RETTIL RAUS 
Repelente para serpentes, lagartos 
e lagartixas

GRANULADO 

COMPOSIÇÃO:

CARACTERÍSTICAS:

UTILIZAÇÃO:
Prados e Relvados, jardins, áreas verdes, terraços, acampamentos e piscinas.

Mistura de essências desabituantes. Líquido Pronto Uso.

Cria uma barreira olfativa particularmente indesejada para répteis em 
geral (serpente, lagartos, lagartixas, etc.). Induz os répteis a não 
transitarem ou a permanecerem nas áreas tratadas. A sua formulação 
em granulado natural, inofensivo para as culturas, torna as suas 
aplicações  mais fáceis e de efeito imediato, também graças á medida 
doseadora.  Se não for lavado o produto permanece e�caz por cerca de 
uma semana; irrigação e chuva podem reduzir a e�cácia e a duração. 
Em caso contrário, repita o tratamento.       

DOSE:
1 medida para 50-60ml a cada 4/5 m2.

 Referência   EAN 

REP94

6 1000 ml

Descrição UND/CX

0144364 8012526035987

MEDIDA
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COMPOSIÇÃO:
Nitrato de potássio , enxofre e carvão. 

CARACTERÍSTICAS:

UTILIZAÇÃO:
Em áreas verdes como jardins, prados e canteiros de �ores.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOUPEIRAS / NÚTRIA / ARVICOLA

TOUPEIRAS 
Bombas de fumo para tratar
galerias das toupeiras

CARTUCHOS 

Identi�cados os buracos de saída dos túneis, o cartucho é accionado  e 
inserido dentro do buraco. O fumo é desprendido pela combustão 
propagando pelo interior da galeria, tornado-os inóspitos e olfativa-
mente inutilizável. A emissão máxima de fumaça é atingida apenas no 
solo interior da galeria, onde a presença de oxigéneo é menor. O 
número de cartuchos da embalagem é su�ciente para tratar uma área 
de 40-50m2.  Recomenda-se a utilização de um cartucho a cada buraco 
detectado.

 Referência   EAN 

REP100

24 4 Bombas 
de Fumaça 

Descrição UND/CX

0142101 801252648116

Repelente para enfrentar os problemas 
causados por toupeiras e arvícolas em  todas as zonas  exteriores como:
jardins, prados, canteiros de �ores, hortas, etc.
Inofensivo para os animais, pessoas e culturas.
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-

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TALPE / NUTRIE / ARVICOLE

COMPOSIÇÃO:
Mistura de essências desabituantes. Esferas de argila naturais 
inofensivo para as culturas.

DOSE:
1 medida para 50-60ml a cada 4/5 m2.

CARACTERÍSTICAS:

UTILIZAÇÃO:
Jardins, hortas, prados, relvados e áreas verdes.

    

MEDIDA

TOUPEIRAS 
Repelente para toupeiras e arvícolas
GRANULADO 

GRANULADO TOUPEIRAS é composto por um granulado perfumado 
que cria uma barreira olfativa particularmente desagradável ás 
toupeiras e arvícolas forçando os animais a deixar o local tratado. 
Inofensivo para o animal, plantas, culturas e pessoas.

 Referência   EAN 

REP96

6 1000 ml 

Descrição UND/CX

0168651 8012526034836
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TOPI E RATTI
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ANIMAIS SELVAGENS
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COMPOSIÇÃO:

DOSE:

CARACTERÍSTICAS:
-

UTILIZAÇÃO:
Zonas externa: terreno, prados, relvados e áreas próximas de troncos de árvores.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

Repelente para os problemas causados por animais 
selvagens como: veados, faisões, lebres, raposas, arganazes, javalis, etc. em todas 
as áreas verdes. São produtos para serem inofensivos para os animais, pessoas e culturas.

ANIMAL RAUS 
Repelente olfativo á base de aromas naturais
GRANULADO 

Mistura de essências desabituantes. Esferas de argila naturais inofensivas 
para a cultura. 

4000 ml são su�cientes para um perímetro de cerca de 500 mt lineares, 
para uma área menor a dose é para 40/50 ml por m2. Recomenda-se criar
uma barreira de granulado amplo sobre 20/25 cm.  

Torna odores desagradáveis e o gostos percebidos pelos animais selvagens
causando a consequente remoção. O tratamento deve ser realizado a 
cada 10-15 dias durante as estações frias e húmidas, e cada 20-25 dias em 
estações secas. Em caso de chuvas excessivas repetir o tratamento. A e�cácia
deste produto é progressiva, os animais afastem-se gradualmente. 
Biodegradável, não contém substâncias tóxicas e é inofensivo para pessoas
e animais. 

 Referência   EAN 

REP87

4 4000 ml 

Descrição UND/CX

0190677 8012526049670

Su�ciente para um 

perímetro de  500 mt 



Programma completo di difesa dalle zanzare

ZANZA RAUSZANZA RAUS
       Linha Optima - grande qualidade e tradição
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CITRONELLA - CANDELE PER AMBIENTI INTERNICITRONELA LINHA OPTIMA - VELAS PARA AMBIENTES INTERIORES

COMPOSIÇÃO:
Citronela.

CARACTERÍSTICAS:
Pack de 2 Velas de folha de alumínio feitas com para�na pura e �os
de algodão. Também adequado como recarga para o 
modelo de terracota.  

UTILIZAÇÃO:
Adequado para uso interno ou em locais com pouco vento.

PACK 2 VELAS de Papel Alumínio
Velas de Citronela 

    

DURAÇÃO
10/12 HORASØ 8 CM

MADE IN
ITALY

A Citronella é uma planta muito cultivada no mundo mas, os principais países produtores são no Sudeste 
Asiático. É uma erva perene sempre verde e cujos arbustos podem alcançar 1 mt de altura.  A partir desta planta
obtém-se um extrato do seu aroma característico que lembra o limão.  O mosquito Tigre e Comum identi�ca
o corpo humano através do cheiro que ele liberta. Este extrato, difundido no ambiente,  é mais ativo que o
odor do corpo humano.   

Lorem ipsum

 Referência   EAN 

CPZ01

24

Descrição UND/CX

0227363 8012526045825Ø cm 8 x 4 h.
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CITRONELA LINHA OPTIMA 

COMPOSIÇÃO:
Citronela.

CARACTERÍSTICAS:
Pack de 2 velas de terracota de citronela feitas com para�na pura  e �os
de algodão. Recarregável com o modelo de alumínio.
  

UTILIZAÇÃO:

PACK 2 VELAS de Terracota
Velas de Citronela 

    

DURAÇÃO
10/12 HORASØ 9 CM

MADE IN
ITALY

COMPOSIÇÃO:
Citronela.

CARACTERÍSTICAS:
Tocha em alumínio de citronela desenvolvida com matéria-prima selecionada,
com pavio anti-vento de grande duração para obter uma chama 
coreógra�ca de grande dimensão. Acondicionada num saco que 
protege o aroma. 
 
UTILIZAÇÃO:
Indicado para uso preferencial no exterior.

TOCHA ALUMÍNIO Maxy
Tocha de Citronela

DURAÇÃO
6/7 HORASØ 16 CM

MADE IN
ITALY

POUCO
VENTO

    

Adequado para uso interno ou em locais com pouco vento.

 Referência   EAN 

CPZ04

24

Descrição UND/CX

0227364 8012526046631Ø cm 9 x 4 h.

 Referência   EAN 

FIAC03

24

Descrição UND/CX

0227365 8012526051093Ø cm 16 x 3 h.
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CARACTERÍSTICAS:

-

UTILIZAÇÃO:
Indicado para uso preferencial no exterior.

DURAÇÃO
4/5 HORASØ 14 CM

MADE IN
ITALY

POUCO
VENTO

 Art.       Pz. Descrizione EAN 

CITRONELA LINHA OPTIMA

-
-

 

    

DURAÇÃO
4/5 HORASØ 14 CM

MADE IN
ITALY

POUCO
VENTO

COMPOSIÇÃO:
Citronela.

CARACTERÍSTICAS:
Tocha em terracota de citronela desenvolvida com matéria-prima selecionada,
com pavio anti-vento de grande duração para obter uma chama 
coreógra�ca de grande dimensão. Acondicionada num saco que 
protege o aroma. 

UTILIZAÇÃO:
Indicado para uso preferencial no exterior.

TOCHA TERRACOTA  Médio
Tocha de Citronela

COMPOSIÇÃO:
Citronela.

PACK 3 TOCHAS ALUMÍNIO
Tocha de Citronela

PACK de 3 tochas em papel de alumínio de citronela desenvolvido com
matérias-primas selecionadas, com pavio anti-vento de grande 
duração para obter uma chama coreógra�ca de média dimensão.
Também adequado como recarga para o modelo de terracota.  

 Referência   EAN 

FIAC06

24

Descrição UND/CX

0227366 8012526051109Ø cm 14 x 3 h.

 Referência   EAN 

FPZ02

24

Descrição UND/CX

0227367 8012526045818Ø cm 14 x 3 h.
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COMPOSIÇÃO:
Citronela.

CARACTERÍSTICAS:
Óleo para tochas, adicionado com essências de citronela, totalmente
em conformidade com as últimas normas europeias em vigor.
Para reduzir o fumo, este óleo é submetido a todo um processo de 
re�nação para torná-lo adequado a cada situação. 

UTILIZAÇÃO:
Para lanternas recarregáveis.

ÓLEO CITRONELA
Óleo perfumado para tochas

BAIXO
FUMO

MADE IN
ITALY

    

CITRONELA LINHA OPTIMA 

 Referência   EAN 

PLZ07

12

Descrição UND/CX

0156216 80125260207781 Lt
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