
  

 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

Żel odstraszający ptaki 
 

BIRD FREE 
  

 
  

OPIS PRODUKTU Żel BIRD FREE to chroniony patentem środek zawierający naturalne substancje 
spożywcze, utrzymuje on wszystkie ptaki na dystans od chronionych za ich pomocą 
obiektów, nie powodując jednocześnie im żadnej krzywdy. Nie zabija ani nie truje 
ptaków, jedynie modyfikuje ich zachowanie, sprawiając, że rezygnują z lądowania i 
przebywania w miejscach, w którym nie chcemy ich obecności. Warunkiem 
skuteczności działania tacek z żelem jest prawidłowa ich instalacja, ściśle według 
załączonej instrukcji. 

ZASTOSOWANIE BIRD FREE jest wynalazkiem japońskich naukowców. Sposób jego działania, to 
zniechęcane ptaków do podlatywania w jego sąsiedztwie – ptaki widzą światło 
ultrafioletowe, które oddziałuje drażniąco na ich zmysł wzroku. Dodatkowo, oprócz 
optycznego odstraszania skutek jest spotęgowany działaniem oleju roślinnego 
zawartego w żelu. Substancja ta wzbudza niechęć u ptaków, wpływając na ich 
zmysły węchu i smaku. Efekt w postaci odstraszenia ptaków utrzymuje się przez 
dłuższy okres. Pozostawione w nienaruszonej formie, tacki z żelem będą skuteczne 
minimum przez 2 lata, pod warunkiem ich prawidłowej instalacji. Będzie tak 
również nawet w najbardziej zanieczyszczonych warunkach – tacki z żelem 
zamontowane na różnych obiektach w Japonii działają skuteczne nawet po siedmiu 
latach.  
 
BIRD FREE został zaprojektowany tak, żeby był odporny nawet na najtrudniejsze 
warunki atmosferyczne – nie jest wrażliwy na zmiany temperatur, deszcz czy śnieg. 
Może być zastosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zabezpieczanych 
obiektów. Sposób takiej ochrony przed ptakami  znalazł zastosowanie na całym 
świecie – w miejscach takich jak porty, lotniska, obiekty wojskowe, dworce 
kolejowe, mosty, budynki użyteczności publicznej i wiele innych miejsc, gdzie 
obecność ptaków jest niepożądana i stanowi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. 
Montaż tacek z żelem jest niezwykle prosty i szybki – produkt jest umieszczony na 
tackach, które po prostu przyklejamy klejem silikonowym lub w innej wersji za 
pomocą wbudowanego magnesu (tylko do podłoża ze stali).  
 

OCHRONA PRZED GOŁĘBIAMI • 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 



OCHRONA PRZED WRONAMI • tacki centralnie rozmieszczone co 30 cm 

OCHRONA PRZED MEWAMI • 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 

OCHRONA PRZED SZPAKAMI • tacki centralnie rozmieszczone co 20 cm 

OCHRONA PRZED WRÓBLAMI • tacki centralnie rozmieszczone co 15 cm 

OPAKOWANIA • zestawy po 15 sztuk tacek z żelem BIRD FREE 

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA www.stopptak.com.pl          +48 71 327 42 88   lub   +48 501 174 475 

 


