Dimensões e peso (um módulo):
Altura:
Largura maior:
Largura menor:
Peso (sem vegetação):
Volume de reserva d’água:

Parabéns!
7 cm
50 cm
44,5 cm
0,8 kg
3,7 L

Peso e Volume (três módulos):
Peso (sem vegetação):
Volume de reserva d’água:

2,5 kg
11,1 L

Você acaba de adquirir o
MicMoita, um mictório natural
para seu bichinho de estimação!
A equipe Ecotelhado está
muito feliz de poder participar da
sua vida e tem muita curiosidade
de saber como este produto
beneficiará o dia a dia do seu
cãozinho! Por favor, mantenhanos atualizado da vivência de seu
amiguinho com o nosso produto!

Área dos módulos:
Conjunto com três módulos

0,45m²

Leia atentamente o manual do consumidor. Este manual fornece

informações importantes sobre instalação e utilização do produto.

Entre em contato com a Ecotelhado:
Site: www.ecotelhado.com
Facebook: www.facebook.com/ecotelhadobrasil
e-mail: contato@ecotelhado.com.br
Telefones: (51) 3242.8215
(11) 4063.8986
(21) 4063.6768

1.
2.
3.
4.

Leiva de grama.
Membrana de absorção.
Grade do módulo Hexa.
Módulo Hexa

Plantas indicadas:
Ambiente ensolarado:
Grama esmeralda (Zoysia japonica)
Para ajustar a leiva de grama ao
formato do módulo hexa a grade
deve ser usada como molde e os
cortes feitos com pá de corte.

Recomendações:
Ambiente sombreado:
Grama
preta
(Ophiopogon
japonicus)
Acomodar as mudas uma ao lado da
outra, amassando o torrão para
ficar da altura do módulo.








Opções de Montagem:








Este é um produto feito especialmente para o seu pet, com o
intuito de fornecer um ambiente natural para seu cãozinho;
O MicMoita serve para cachorros machos e fêmeas de qualquer
porte: Porte pequeno: Um módulo / Porte médio: Três módulos /
Porte grande: Seis módulos
Recomenda-se no mínimo uma hora diária de insolação direta na
vegetação.
Recomenda-se manter o reservatório com um volume de
aproximadamente dois litros de água.
Manter as leivas de grama ou torrões de mudas umedecidos nas
primeiras quatro semanas, pois nesse período as raízes ainda não
atingiram o reservatório de água;
A grama poderá amarelar devido aos resíduos nitrogenados
presentes na urina dos cães, por isso, para retardar esse efeito, as
folhas da vegetação podem ser “lavadas” periodicamente com um
borrifador de água (48 em 48h);
O gramado pode ser trocado periodicamente;
O MicMoita não deve ser instalado sobre carpetes ou superfícies
que absorvam líquidos, é indicado instalá-lo em locais arejados,
como varandas;
A grama esmeralda deve ser posta direto sobre a membrana de
absorção. No caso de uso da grama preta, devem-se colocar as
mudas uma ao lado da outra, formando um tapete.
O corte da grama não é necessário porque o objetivo do produto
é propiciar aos cães um ambiente natural, entretanto desbastes
podem ser feitos (cortar 1/3 da altura do gramado);
A urina vai ser drenada através da vegetação e armazenada no
reservatório do MicMoita, servindo de adubo para a planta. As
fezes devem ser recolhidas;
A urina é degradada por bactérias presentes nas raízes da
vegetação. Caso haja mau-cheiro é indicado aplicar o Enzilimp.

