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• bird Free jest opatentowanym preparatem zawierającym naturalne substancje 
spożywcze, utrzymującym wszystkie ptaki z dala od chronionych obiektów, nie 
wyrządzając im krzywdy. (bird Free nie podlega dyrektywie dotyczącej produktów 
biobójczych ponieważ składniki aktywne są rozpoznane przez Health & safety 
Executive (niezależny organ nadzoru ds. bHP) jako substancje spożywcze). bird Free 
nie zabija ani nie wyłapuje ptaków, lecz bezpośrednio wpływa na ich zachowanie, 
sprawiając, że odlatują. Ptaki zupełnie opuszczą środowisko naturalne, z którego 
korzystały od lat, gdy tylko bird Free zostanie zastosowany zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w tej instrukcji. 

• opracowany przez naukowców w japonii, bird Free jest tak obmyślony by ptaki nie 
podlatywały w jego pobliże: ptaki widzą światło ultrafioletowe, które oddzialywuje 
na ich zmysł wzroku. Efekt optycznego odstraszania jest dodatkowo wzmacniany 
przez wyselekcjonowane substancje spożywcze zawarte w bird Free, które budzą 
odrazę działając na zmysły węchu i smaku ptaków. 

• Efekt odstraszający ptaki żelu bird Free utrzymuje się przez dłuższy okres. 
Pozostawiony nienaruszony, bird Free będzie skuteczny przez minimum dwa lata, 
przy prawidłowej instalacji, nawet w najbardziej narażonych warunkach. Większość 
instalacji wykazuje się znacznie dłuższą skutecznością. 

• bird Free został specjalnie zaprojektowany by sprostać wszystkim waunkom 
klimatycznym, nie jest wrażliwy wysokie ani niskie temperatury jak również wiatr, 
deszcz czy śnieg. 

• bird Free może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. 
Znalazł zastosowanie na całym świecie w tysiącach komercyjnych miejsc włączając 
porty, lotniska, obiekty wojskowe, dworce kolejowe, mosty, budynki użyteczności 
publicznej i wiele innych miejsc, gdzie ptaki są problemem czy zagrożeniem dla 
zdrowia. 

• rozłożenie żelu bird Free jest szybkie i łatwe. jednakże, niezbędne jest uprzednie 
gruntowne oczyszczenie podłoża. ta instrukcja obsługi pokaże ci jak zastosować 
bird Free i jak przygotować miejsce jego aplikacji.

Wprowadzenie
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• trZYMaĆ Z DaLa oD DZIEcI.

• Może wywoływać podrażnienie skóry i oczu. nie wkładać do oczu ani nie nanosić na 
ubrania. unikać kontaktu ze skórą. nosić rękawice ochronne. Po obsłudze dokładnie zmyć 
narażoną skórę wodą z mydłem. usunąć zanieczyszczoną odzież i uprać przed kolejnym 
użyciem.

• W celu zmniejszenia zagrożenia dla gatunków ptaków prawnie chronionych, postępować 
zgodnie ze „Wskazówkami użycia”. nIE ZanIEcZYsZcZaĆ stawów, cieków wodnych czy 
kanałów produktem, pustymi opakowaniami czy tackami.

• by zmniejszyć potencjalne narażenie na choroby przenoszone przez ptaki, osoby 
wykonujące instalację powinny zakładać wodoodporne rękawice i maski chroniącą przed 
kurzem podczas oczyszczania zabezpieczanej powierzchnii. Przygotować powierzchnie 
do instalacji poprzez usunięcie ptasich gniazd, brudu, odchodów i innych zanieczyszczeń. 
Przy użyciu biocydów lub wody zmieszanej z detergentem, namoczyć powierzchnie, 
gdziesą obecne odchody by ograniczyć wytwarzanie w powietrzu pyłu podczas 
czyszczenia. Pozostawić czyszczone powierzchnie do wyschnięcia przed instalacją 
ponieważ klej silikonowy nie zwiąże dobrze do mokrych powierzchni.

• Zapoznać się z etykietą przed zastosowaniem. 

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. 
nie trzymać w pobliżu żywności czy paszy. nie przechowywać w środowisku, które powoduje 
niszczenie plastykowych tub. Wszystkie nieszczelne tuby zapakować do worków i usunąć 
zgodnie z poniższą instrukcją.

USUWANIE: odpady powstałe przy użyciu produktu należy właściwie zutylizować na miejscu 
lub w autoryzowanym zakładzie utylizacji odpadów.

CZYSZCZENIE: by usunąć należy podnieść plastikową tackę i oczyśćić powierzchnię 
jednorazową szmatką nasączoną wodą z mydłem. stosować odpowiednią ochronę skóry 
i dróg oddechowych przystępując do działania. W razie kontaktu usunąć produkt ze skóry 
i/lub narzędzi za pomocą wody z mydłem.usunąć zużyte tacki i postępować z nimi jak z 
kontrolowanym odpadem.

Bezpieczeństwo i Zdrowie
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bird Free dostarczany jest na 15 gotowych do użycia tackach umieszczonych w 
kartonowym pudełku.

1. Przygotowanie powierzchni do zabiegu

stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE), przygotować miejsce 
instalacji poprzez usunięcie wszystkich gniazd i innych pozostałości, dokładnie 
oczyszczając powierzchnie.
W celu skutecznej instalacji bird Free wszystkie zabezpieczane powierzchnie muszą być
dokładnie oczyszczone i wolne od substancji organicznych i odchodów. nie przemaczać
powierzchni, wówczas będzie dłużej schło i spowolni wiązanie kleju.

Bird Free będzie skuteczny wyłącznie gdy powierzchnie będą odpowiednio 
oczyszczone przed zabiegiem.

Zastosowanie 

klej  
silikonowy

gotowa do użycia tacka z 小
島 bird Free

Dozownik do 
kleju
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2.  Wskaźniki rozmieszczenia/stosowania

• Zabezpieczenie przed gołębiami jak poniżej: 

• Wysoka determinacja ptaków (gniazdowanie i nocne przesiadywanie) co 15 cm.

• Średnia determinacja (przesiadywanie w ciągu dnia/tereny poszukiwania pokarmu) 
co 20 cm.

• niska determinacja (nowe budynki i sporadyczne tereny przesiadywania) co 25 cm.

• Przy zabezpieczeniu przed mewami tacki powinny być centralnie rozmieszczone co 
50 cm (dwie na metr). 

• Zabezpieczenie miejsc gniazdowania mew - rozmieścić dziewięć tacek co 30 cm na 
planie kwadratu w miejscu zeszłorocznego gniazda. 

• Zabezpieczenie przed wronami - tacki centralnie rozmieszczone co 30 cm.

• Zabezpieczenie przed szpakami - tacki centralnie rozmieszczone co 20 cm.

• Zabezpieczenie przed wróblami - tacki centralnie rozmieszczone co 15 cm. 

Wskazówka: bird Free zawsze będzie skuteczny, jeżeli zostanie zastosowany w 
środowisku ptaka (gniazda, miejsca nocnego odpoczynku, itp.). jednak zastosowanie 
go w otoczeniu czy peryferiach gniazd nie zniechęci ptaków do powrotu do 
niezabezpieczonych miejsc gniazdowania. jeżeli miejsca te są dla nas niedostępne (np. 
znajdują się pod panelami słonecznymi) i nie możemy ich wyczyścić, wówczas należy 
otwory do tych miejsc zabezpieczyć siatką. by powstrzymać ptaki przed powrotem do ich 
gniazd na balkonach, bird Free musi być wyłożony dokładnie w miejscu gniazdowania 

Wskazówka: bird Free może być zastosowany na pochyłych dachach oraz innych 
powierzchniach pod ostrym kątem bez ryzyka wydostania się z tacki (patrz przykład 4 na 
stronie 8).

Wskazówka: każde miejsce zabezpieczenia wymaga przemyślenia zgodnie z 
indywidualnymi warunkami konstrukcji i otoczenia. częstotliwość rozmieszczenia może 
być odpowiednio zwiększona lub zmniejszona. Zasadniczo, przestrzenie pomiędzy 
tackami powinny być nie większe niż rozpiętość skrzydeł ptaków.

Instrukcja stosoWanIa
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3.  Zalecana procedura instalacji: 

• na początku określić ilość i miejsce rozmieszczenia tacek zgodnie ze wskazówkami 
ich rozkładania.

• Po dokładnym oczyszczeniu nanieść silikon klejący w miejsca montażu tacek.

• Przymocować tacki do silikonu.

Tacka 小島 Bird Free z pokrywą i bez
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Miejsce gniazdowania gołębi (wysoka determinacja)

2 Miejsce odpoczynku (średnia determinacja)

Przykładowe instalacje                            

Po

Po

8 inches
(20 cm)

Przed

Przed

6 inches
(15 cm)
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3. Miejsce dziennego odpoczynku (niska determinacja)

4. Tacka zamocowana pod ostrym kątem 

killgerm Polska sp. z o.o., ul. sarabandy 61, 02-868 Warszawa
t 48 22 894 74 00    f 48 22 894 74 07   e biuro@killgerm.com   www.killgerm.com

10 inches
(25 cm)

Po

Po

Przed

Przed
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