Tips och råd

Tips och råd vid sanering
av skadedjur.
Det finns en hel del du kan göra för att resultatet av vårt besök ska bli så bra som möjligt.
Här får du lite tips och goda råd.Efter saneringen är det viktigt att du följer våra riktlinjer.

exempelvis mjölbaggar, plattbaggar, mott

Töm skåp och lådor.
Rengör lådor och hyllor noga. Ta bort eventuell		
hyllpapper. Använd helst dammsugare för att få bort
djur och smulor ur vinklar och vrår. För att vara säker
på att insekterna inte sprids bör dammsugarpåsen 		
förseglas med en plastpåse och frysas innan den 		
slängs i soporna.
Angripna varor kastas. Innan de slängs bör de frysas
i en frysbox i en vecka eller värmas till +60 oC i minst
en timme.
Lätt angripna varor som inte ska kastas kan också 		
värmebehandlas eller frysas, se ovan.
Dra ut lättare möbler och spisen cirka en halv meter
från väggen.



inför sanering av textilskadeinsekter exempelvis
		pälsängrar, malfjärilar

Töm utrymmen som garderober, klädkammare, 		
byråer etc., från kläder och textilier.
Rengör drabbade utrymmen med dammsugare. 		
Var noggrann kring lister, springor och sprickor. 		
För att vara säker på att insekterna inte sprids bör 		
dammsugarpåsen förseglas med en plastpåse och 		
frysas innan den slängs i soporna.
Textilier bör skakas och borstas mycket noggrant, 		
förslagsvis över ett badkar eller ett lakan för att 		
inte sprida eventuella insekter. Du kan även tvätta, 		
värmebehandla (cirka +60 oC) eller/och frysa
(cirka -18 oC) angripna textilier.
Frigör vid golvlister och skjut ut lättare möbler cirka
en halv meter från väggarna i de rum som eventuellt
ska saneras.

För mer information, kontakta oss på 075-245 10 00
eller besök www.anticimex.se.



vid sanering med beten mot krypande insekter
exempelvis myror, kackerlackor

Rengör ofta och noggrant för att ta bort föda för 		
insekterna.
Förvara attraktiva livsmedel/foder i slutna behållare.
Töm sopbehållare ofta. Denna kan innehålla mat eller
fukt som lockar insekterna till sig.
Låt inte mat och vatten till husdjur bli stående 		
framme och locka till sig insekter.
Låt inte vatten bli stående som kan locka till sig 		
insekter.
Om det inte finns mat eller vatten för insekterna i 		
omgivningen söker sig insekterna gärna till utplacerat
bete och det blir ett snabbare och bättre resultat av 		
utplacerat bete.

	Efter sanering med flytande medel
Ingen får vistas i sanerade utrymmen på 2 timmar.		
Det går dock bra att vara i intilliggande rum.
Överkänsliga personer med exemplevis astma/		
allergi, barn under 2 år, gravida och husdjur bör 		
undvika att vara längre stunder i behandlade rum så
länge eventuell lukt kvarstår.
När medlet vi har sanerat med har torkat (kan ta upp
till 24 timmar) kan de sanerade utrymmena användas
igen. Det som har tagits bort kan placeras tillbaka.
Rengör inte de sanerade ytorna på 5 veckor. Då 		
kommer det medel som använts att finnas kvar och 		
ha effekt på de insekter som kommer i kontakt med
behandlade ytor.
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