Sanering
Vid större problem med skadedjur kan en sanering bli aktuell. Innan en sanering sker
bör du prova våra råd för självhjälp. Om inte dessa hjälper kontakta oss för rådgivning
och eventuell sanering.
Alla bekämpningsmedel vi använder är värderade och godkända av svensk
myndighet. Våra tekniker är utbildade och licensierade av Socialstyrelsen. Vi gör vårt
val av medel utefter vilket problem som finns och riskfaktorerna i kringmiljön.
SVEA Miljö & Hygien är miljölednings certifierade enligt ISO 14001 vilket bland annat
innebär att vi försöker minimera användandet av kemikalier.
Saneringen kan ske genom sprutning, pudring, gel eller genom sk. dimmning.
Inför en sanering
Innan våra tekniker kommer ska du tömma alla skåp och lådor. Se till att alla lister
finns åtkomliga. Beroende av vilken typ av sanering som ska utföras får du
instruktioner av vår kundtjänst, du kan även ladda ner informationen på vår hemsida.
Efter en sanering
Vår tekniker lämnar instruktioner till er efter utförd sanering. Dessa är viktiga att följa!
Efter utförd behandling ska barn under 2 år, gravida, allergiker och ev husdjur ej vistas
i sanerade utrymmen på 24 timmar.
För reptiler och akvariefiskar gäller 36 timmar. För barn över 2 år och vuxna gäller 4
timmar.
Efter behandling skall arbetsytor, diskbänk mm torkas med torr trasa. Övriga sanerade
ytor ska ej våttorkas på ca 3- 5 veckor. Våttorkar du tvättar du bort medlet som ska
finnas där så att insekterna kommer i kontakt med det och påverkas. Medlet är
verksamt i cirka fem veckor. Sedan avklingar verkan allt eftersom ämnet successivt
bryts ned i kontakt med luft och ljus.
Det som plockats ut från skåp, lådor och garderober kan åter ställas så snart
preparatet torkat. Behandlade utrymmen vädras i korta intervaller. Ökad aktivitet bland
ohyran kan uppstå efter sanering. De flesta metoder vi använder är relativt långsamma
och bygger på att insekterna ska komma i kontakt med behandlad yta. Därför krävs lite
tålamod.
Om problemet kvarstår efter 3 veckor bör SVEA Miljö & Hygien kontaktas för
ytterligare åtgärder.
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