Tip:
bewaar deze folder
goed, misschien
komt hij nog eens
van pas…

Professionele aanpak van uw
ongedierteproblemen
Ongedierte heeft vaak een vervelende en nadelige werking op
de mens. Denk maar eens aan een wespensteek, vele vliegen,
kakkerlakken in voeding, maar ook houtworm en zwammen die
uw woning of meubels kunnen vernielen.

INSECTEN
Zilvervisjes, kakkerlakken en motten etc. bevuilen niet alleen
voedsel, maar verspreiden ook bacteriën en kunnen schade
aanbrengen. Bovendien is zichtbare aanwezigheid van insecten
vervelend. Daarom is op tijd ingrijpen en oplossen van uw
probleem belangrijk voor u en uw omgeving.
Wespen kunnen zeer pijnlijke en voor sommige mensen
gevaarlijke steken toebrengen. Bedwantsen komen vooral
voor op slaapkamers, waar ze al bloedzuigend huidirritatie en
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zwellingen veroorzaken.
In vochtige kruipruimten kan een ware muggenplaag ontstaan.
Hiervoor zijn goede oplossingen, informeer bij ons naar de
mogelijkheden. Vindt u in uw voorraadkast meeltorren of
broodkevers, of heeft u veel last van fruitvliegjes? Ook hier
kunnen wij u vanaf helpen.

Vliegen kunnen een zeer grote ergernis veroorzaken.
Ze kunnen de hygiëne (voedselveiligheid) nadelig
beïnvloeden. Ook voor dit probleem hebben wij de beste
oplossingen in huis: de vliegenlamp. Wij beschikken over
onze eigen fly catch® lampen. Deze hebben wij in diverse
modellen voor verschillende eisen. Indien u wenst, kunt u
een specifieke folder aanvragen. Vliegenoverlast ontstaat
vaak in afvalcontainers, waarvoor Biobak Fris een uitstekende

Fly Catch® Basis

oplossing is.

HOUTAANTASTERS
Om onnodige kosten te voorkomen, is het tijdig signaleren van
houtaantasters zeer belangrijk. De larven van deze insecten
kunnen in korte tijd zeer veel schade aanrichten. Als u weet dat
een huisboktorlarve 21 cm hout per week kan eten, is verdere
uitleg niet nodig. De larve van de bonte knaagkever eet tot een
half pond hout per jaar!
Zwammen of schimmels zijn schadelijker dan de meeste
mensen denken. Onder vochtige omstandigheden kunnen
bepaalde schimmels in korte tijd houtconstructies onherstelbaar
verzwakken. Door schimmels aangetast hout vormt tevens een
ideale voedingsbron voor de bonte knaagkever. Het oplossen
van problemen met schimmels hangt nauw samen met
vochtbestrijding en het verhelpen van lekkages e.d.
Een jaarlijkse inspectie van uw kostbare houtconstructies is
raadzaam. Speciaal daarvoor kunnen wij u een inspectiecontract
aanbieden. Als u helemaal op zeker wilt spelen, kunt u er ook
voor kiezen om uw hout preventief te laten behandelen. Bij
een dergelijke behandeling krijgt u van ons een schriftelijke
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garantie volgens NVPB richtlijnen dat uw hout vrij blijft van
houtaantasters. Ook ideaal voor hout dat na verdere afwerking
moeilijk bereikbaar is!

VOGELOVERLAST
Vogels kunnen, als ze in onze nabijheid leven, een groot aantal
ziekteverwekkers op de mens overbrengen. Van verwilderde
huisduiven is bekend dat ze ongeveer dertig verschillende, voor de
mens potentieel gevaarlijke ziekten met zich mee kunnen dragen,
zoals ornithosis, E-coli, toxoplasmosis en paratyfus. Niet voor niets
worden deze vogels door de GGD ‘vliegende ratten’ genoemd.
Naast het verspreiden van ziektekiemen vervuilen vogels met
hun uitwerpselen trottoirs en trappen, waardoor mensen
uitglijden en zich verwonden.
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Grote hoeveelheden vogeluitwerpselen ontsieren bovendien
het aanzicht van uw gebouw en tasten steen en andere
gevelmaterialen aan!

KNAAGDIEREN
Knaagdieren, zoals de bruine, de zwarte rat en de huismuis
kunnen voor veel schade zorgen. Deze knaagdieren moeten
namelijk knagen om te zorgen dat de voortanden niet
doorgroeien. Daardoor veroorzaken ze vaak veel schade aan
producten en materialen. Voorkomen en/of bestrijden is daarom
noodzakelijk.

FAUNABEHEER
Mollen, woelratten en konijnen zijn weliswaar niet schadelijk
voor de volksgezondheid, maar ze kunnen wel degelijk veel
schade aanrichten! Het is hartverscheurend als de met veel

geld en liefde aangelegde tuin en het gazon er uitzien alsof er
een bulldozer aan het werk is geweest. Terrassen en tegelpaden
verzakken en bloemperkjes worden kaalgevreten. Eén mol kan
per dag een gang van zo’n dertig meter graven!
Ook op golfbanen, campings, bedrijfsterreinen en in parken
kunnen deze dieren een ware ravage aanrichten. De inzet van
onze Rodenator kan op dergelijke grote terreinen een uitkomst
bieden. Met dit apparaat wordt een gasmengsel in de gangen
geblazen en vervolgens tot ontploffing gebracht, waardoor de
gangen worden vernietigd.

BUILDING CARE
Onze afdeling Building care kan ook nog zeer
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speciale taken voor u uitvoeren, zoals:

C A R E

• Aanbrengen kruipruimte isolatie met een warmte
isolatiewaarde tot R=4.68 (bij 30 cm.), ook ideaal voor
vochtwering en muggenbestrijding.
• Impregneren van gevels
• Polymeerchemisch houtherstel van verrotte balkkoppen
• Aanhelen/verbeteren van (sterk) verzwakte houtconstructies
Indien u wenst kunnen wij ook hierover een specifieke folder
naar u toesturen.

✁
Waardebon voor Gratis houtworminspectie
Als u deze waardebon volledig invult en naar ons opstuurt, kunnen wij geheel gratis een uitgebreide
houtworminspectie voor u uitvoeren met rapportage en eventueel vrijblijvende offerte.

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer overdag:

’s avonds:

E-mail:

Neem contact met mij op voor: 0 gratis houtworminspectie
0 ongediertepreventieplan
0 levering producten, namelijk:
Stuur deze waardebon in
een gesloten enveloppe naar
de dichtstbijzijnde vestiging
(zie middenblad).

gecertificeerd

Officiëel aangesloten bij

0 anders, namelijk:

