Tips och råd
Kackerlackor och faraomyror
SVENSKA

Viktigt att göra och
känna till vid sanering.
För att nå bästa resultat är det viktigt att du följer våra instruktioner noga. Annars kan vi
behöva avbryta saneringen och kontakta fastighetsansvarig för ﬂer åtgärder.
Viktigt att göra inför saneringen.
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Vi behöver komma in i alla
utrymmen för att undersöka dem.

Dammsug golv, sprickor, håligheter
och även köksutrustning. Våttorka
golv med rengöringsmedel.

Efter dammsugning, placera dammsugarpåsen i en plastpåse i frysen.
Vänta minst sju dagar, ta ut påsen
och kasta den i de vanliga soporna.
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Diska och sätt in porslin, bestick
med mera i skåp och lådor.

Rengör bakom och under
mikrovågsugn, spis och kylskåp,
samt inuti skåp och lådor.
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Lägg livsmedel som är angripna
av insekter i plastpåse i frysen.
Vänta minst sju dagar, ta ut påsen
och kasta den i de vanliga soporna.

Förvara hushållssopor
och komp0st under lock.

Förvara livsmedel i täta burkar
med lock. Ta bort eller täck över
mat till husdjur efter de har ätit.

✔✔✔
Rengör golvbrunn och städa
noggrant under badkar.

Viktigt under saneringen.

b Livsmedel behandlar du själv genom att lägga dem
i en plastpåse i frysen (–18° C). Vänta minst sju dagar,
ta ut påsen och kasta den i de vanliga soporna.

Om saneringen.
Vi hjälper dig att lösa problem med kackerlackor
och faraomyror så snabbt som möjligt, men trots
att moderna metoder är effektiva, så kan det ta
en vecka innan de börjar ge resultat.
Så här brukar processen se ut:
Kartläggning
Vi inspekterar, och placerar ut betesfällor
och bekämpningsmedel.
Saneringsperiod
Under saneringsperioden kan du hitta döda
insekter i de sanerade utrymmena.
Avslutning
Nu bör det inte ﬁnnas några mer tecken på insekter.
Vid behov bokar vi in återbesök för att inspektera
och/eller förnya vissa delar av saneringen.

b Våttorka inte i utrymmen under de veckor som
behandlingen pågår.
b Under inga omständigheter ska du städa bort eller
ﬂytta på de betesfällor och bekämpningsmedel
som vi placerar ut.

Om du känner dig osäker avseende dessa instruktioner,
läs saneringsinformationen som vår tekniker har
gett dig eller kontakta Anticimex kundservice.

b Använd inte egna bekämpningsmedel eftersom
detta kan begränsa effekten eller helt förstöra det
påbörjade saneringsarbetet.

För mer information, kontakta oss på 075-245 10 00
eller besök www.anticimex.se.
Anticimex är ett internationellt serviceföretag som grundades i Sverige 1934.
Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner,
garantier och försäkringar. Vi arbetar inom områdena skadedjurskontroll,
matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd.
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b Om saneringen görs enbart med beten kan
du använda utrymmena precis som vanligt
direkt efter saneringen. Om vi har använt ﬂytande
bekämpningsmedel eller produkter i puderform
måste du vänta två timmar innan du kan kontrollera
bekämpningsmedlet (det är dock inte farligt att
gå in i utrymmet en kortare stund). Om det ﬂytande
bekämpningsmedlet har torkat (inga vätskedroppar
är synliga) och om pudrets damm har lagt sig,
kan du vistas som vanligt i det behandlade utrymmet.
Överkänsliga personer med exempelvis astma eller
allergi, barn under två år, gravida och husdjur bör
dock vänta i 24 timmar innan man vistas i
behandlade utrymmen.

