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BIRD FREE Odstraszacz na ptaki.
Tacki z żelem odstraszające gołębie,
mewy 1 szt.
Cena

23,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Skuteczne odstraszanie ptaków Żel BIRD FREE
Polecany do odstraszania gołębi, mew, wron, szpaków, wróbli

ZALETY PRODUKTU:
⇒
⇒
⇒
⇒

Ekologiczny - całkowicie naturalny i bezpieczny skład żelu na bazie substancji spożywczych
Skuteczny - żel wpływa na zmianę zachowania ptaków, skutecznie zniechęca ich do lądowania w miejscu ustawienia żelu
Wytrzymały - żel może być stosowany nieprzerwanie nawet do 2 lat
Bird free to marka uznawana i polecana przez profesjonalistów na całym świecie

Bird free to chroniony patentem wynalazek japońskich naukowców, którego skład jest 100% naturalny, oparty na bazie składników
spożywczych, bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Tacki żelowe skutecznie odstraszają ptaki, trzymając je na odległość od miejsc
wyłożenia tacki z żelem. Jest to produkt odstraszający i nie wyrządza krzywdy gołębiom, mewom, czy wróblom, a jedynie wpływa na zmianę
ich zachowania, sprawiając, że odlatują. Odpowiednio umieszczone tacki potrafią całkowicie zmienić przyzwyczajenia ptaków, bytujących w
danym miejscu od lat.
Sposób działania odstraszacza to zniechęcająca ptaki substancja zawarta w żelu (olej roślinny) działająca na ich zmysł węchu i smaku.
Dodatkowo zastosowano również odstraszacz optyczny - dzięki któremu podlatujące ptaki spostrzegają w żelu światło ultrafioletowe
oddziałujące na ich zmysł wzroku.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU:
► Tacki żelowe Bird Free zostały stworzone do zabezpieczania miejsc przesiadywania ptaków takich jak: gzymsy, rynny, balkony, parapety,
kominy
► Bird free to skuteczne odstraszanie ptaków na lotniskach, obiektach wojskowych, dworcach kolejowych, mostach, budynkach użyteczności
publicznej i wiele innych miejsc, gdzie obecność ptaków jest niepożądana i stanowi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia

ZRÓB TO SAM - sposób użycia
► Żel umieszczony w plastikowych tackach, który można przykleić do podłoża używając kleju silikonowego
► Odstraszanie gołębi:
przy dużym obciążeniu przez ptaki (miejsca nocnego odpoczynku, gniazda ) - co 15 cm,
przy umiarkowanym obciążeniu przez ptaki (przesiadywanie w ciągu dnia oraz w miejscach, gdzie ptaki szukają pożywienia i wody) - co
20 cm,
przy niskim obciążeniu przez ptaki (nowo postawione budynki i miejsca sporadycznego przebywania ptaków) - co 25 cm,
► Odstraszanie mew:
tacki powinny być centralnie rozmieszczone co 50 cm (dwie na metr),
zabezpieczenie miejsc gniazdowania mew – należy rozmieścić dziewięć tacek co 30 cm na planie kwadratu w miejscu zeszłorocznego
gniazda,
► Odstraszanie wron - tacki centralnie rozmieszczone co 30 cm
► Odstraszanie szpaków - tacki centralnie rozmieszczone co 20 cm
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► Odstraszanie wróbli - tacki centralnie rozmieszczone co 15 cm
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