
                                          BBBIIIRRRDDD   FFFRRREEEEEE   oooppptttiiicccaaalll   gggeeelll      
 

Οπτικό Απωθητικό Πτηνών σε μορφή gel 
Προσυσκευασμένο σε μικρά δισκάκια  

 
ΑΠΩΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΗΝΑ 
Το    BBBIIIRRRDDD   FFFRRREEEEEE  απωθεί αποτελεσματικά όλα τα είδη πουλιών, όπως περιστέρια, 
σπουργίτια, ψαρόνια, γλάρους, καρακάξες, κοράκια, κουρούνες, κίσσες, κοτσύφια, 
χελιδόνια κ.α. 

 
 
 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το προσυσκευασμένο, έτοιμο προς χρήση,    BBBIIIRRRDDD   FFFRRREEEEEE    διευκολύνει την εφαρμογή 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε τα πουλιά αποτελούν πρόβλημα και 
δημιουργούν κινδύνους. 
Αστικές, βιομηχανικές  και αγροτικές περιοχές, εσωτερικοί, εξωτερικοί χώροι 
κτηρίων, φωτεινές επιγραφές, κολώνες φωτισμού, ομπρέλες σκίασης, αγάλματα, 
μνημεία, κήποι, οπορώνες, αμπελώνες, κ.λπ. είναι μερικοί από τους χώρους που το     

BBBIIIRRRDDD   FFFRRREEEEEE    μπορεί να χρησιμοποιηθεί  με επιτυχία. 
 
 

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Το    BBBIIIRRRDDD   FFFRRREEEEEE  δρα με μηχανικό τρόπο και απωθεί τα πουλιά δημιουργώντας τους 
τη ψευδαίσθηση ύπαρξης φωτιάς στο χώρο όπου έχει γίνει η εφαρμογή του.  
Τα δραστικά συστατικά του (ειδική σύνθεση εδώδιμων φυσικών ελαίων), δεν 
επηρεάζουν και δεν βλάπτουν τα πτηνά, τους ανθρώπους και τα υλικά των κτηρίων.   
 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 
Το BBBIIIRRRDDD   FFFRRREEEEEE    δεν επηρεάζεται από δύσκολες  καιρικές και κλιματικές συνθήκες, 
όπως μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, δυνατό άνεμο, βροχή και χιόνι.  
 

                          
Τα έλαια που περιέχει δημιουργούν ένα φιλμ και το προστατεύουν από την εξάτμιση (δεν 
στεγνώνει) και από το νερό (δεν διαλύεται). Έτσι παραμένει σταθερό και αποτελεσματικό  
για μακρύ χρονικό διάστημα. Η απωθητική του ικανότητα διαρκεί πλέον των 2 ετών!!! 

 
ΤΡΟΠΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Το    BBBIIIRRRDDD   FFFRRREEEEEE  προσφέρεται προσυσκευασμένο μέσα σε μικρά πλαστικά δισκάκια, τα οποία 
τα στερεώνουμε με σιλικόνη. Η ειδική σύνθεσή του καθιστά εύκολη και δυνατή την 
εγκατάσταση σε κάθε επιφάνεια οριζόντια ή κατακόρυφη σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
χώρους, κήπους κ.λπ, απ’όπου θέλουμε να εκδιώξουμε τα πουλιά. 



 
Οι αποστάσεις που τοποθετούνται τα δισκάκια  μεταξύ τους ποικίλουν ανάλογα με το 
άνοιγμα των πτερύγων των πτηνών όπως μας δείχνει ο παρακάτω πίνακας. 

 
Είδος πτηνών και χειροπτέρων Αποστάσεις μεταξύ των δίσκων 

Σπουργίτια 15 εκ. μεταξύ των δίσκων 

Περιστέρια & Ψαρόνια 20 - 25 εκ. μεταξύ των δίσκων 

Κορακοειδή (Καρακάξες κ.α) 30 εκ. μεταξύ των δίσκων 

Γλάροι 50 εκ. μεταξύ των δίσκων 

Χελιδόνια Τοποθετούμε ειδικές βάσεις τύπου L  ανά 20 εκ. στα μέρη όπου 

τα χελιδόνια εγκαθιστούν τις φωλιές τους και στο οριζόντιο 

τμήμα της βάσης  L στερεώνουμε 1-2  δισκάκια με gel. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ  
- Καθαρίζουμε καλά τις επιφάνειες εφαρμογής από φωλιές και περιττώματα πουλιών. 

- Αφαιρούμε τα προστατευτικά καλλύματα από τα δισκάκια με την γέλη. 

- Στερεώνουμε με σιλικόνη τα δισκάκια σε αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα με το είδος του πτηνού. 

 - Αυξάνουμε τον αριθμό των δίσκων  σε περίπτωση αυξημένων πληθυσμών. 

-Επανεγκατάσταση ή συμπλήρωση μπορεί να είναι αναγκαία σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών, ή   μετά από παρέμβαση τρίτων.                    

                 
 
 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

- Φοράτε γάντια και μάσκα για προστασία από κινδύνους που σχετίζονται με τα  
περιττώματα των πτηνών 

-  Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και 
σαπούνι σε περίπτωση επαφής και μετά από κάθε χρήση. 

-  Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα καλά.  

ΚΑΘ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 12,5 γραμ. ανά δισκάκι.             
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