
Esta é sem dúvida a parte mais importante antes da instalação do produto, pois, é
necessário tomar um extremo cuidado, pois, as feses podem tr azer uma das três
mais perigosas doenças para os seres humanos: Histoplasmose , criptococose e
psitacose .
Se os dejetos ficarem no ar devido a uma varrida seca, você cor re o risco de ingerir
as partículas através do nariz e boca.

Siga as etapas abaixo:

1- Ponha roupas que cubram completamente o seu corpo, assim como um boné ou
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1- Ponha roupas que cubram completamente o seu corpo, assim como um boné ou
touca. Também ponha óculos de proteção, mascara e luvas de bo rracha.

2 – Verifique os locais e serem limpos e certifique de que terá água o suficiente
para borrifar em tudo. Mantenha os que não estiverem vestido s com as roupas de
segurança fora da área que será limpa.

3 – Molhe os excrementos com a mangueira ou borrifador, depen dendo do
tamanho da área a ser tratada. Faça com atenção e tenha certeza de que todos
estejam molhados, assim nenhuma partícula seca ficará solt a no ar. Se estiver
usando uma mangueira, use como spray suave, não com força, po is, a água suja
pode vir para cima de você.

4 – Empurre os dejetos molhados em pilhas com uma espátula a ra spe todos até
sua pá e coloque em um caso de lixo. Continue este processo até que todos os
excrementos sejam removidos, molhe novamente caso seja nec essário. Quando
trabalhar em uma área acima do nível, como peitoral de uma jan ela, por exemplo,
seja cuidadoso para que não escorra.

5 – Varra a sujeira para a pá novamente, certificando-se de qu e a sujeira esteja
úmida. Você pode jogar água nas cerdas da vassoura para prote ção adicional.
Amarre os sacos de lixo e coloque em uma lixeira com tampa, ond e não será
mexido.



1- Monte o material conforme instrução de nosso site .
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2- Defina o local de instalação, considerando estes como 
sendo onde os pombos tenha o costume de pousar.

Lembre-se de que os pombos tem o hábito de pousar 
sempre nas beiradas, portanto, evitando o local ond e 

pousam, o local ficará isento de pombos, fazendo com  
que procurem outros locais 

3- Poderá utilizar silicone ou PU (calhas) para fixar  o Anti 
Pombos.

Caso tenha alguma dúvida com relação à instalação, por favor envie um e-mail, teremos 
o maior prazer em atendê-los.

SITE:  www.multicap.com.br
LOJA: www.lojamulticap.com.br

4- Poderá utilizar pregos para fixar o Anti Pombos.

Existem várias formas de montagem para o 
Anti Pombos, porém, a metragem 

comercializada é por metro linear em linha 
reta, caso opte por outros formatos, 

considere:
Zig Zag: aumente 30%

Losango e Quadrado: aumente 40% 


