Motverka spridningen av
vägglöss i fastigheten

NATTARO SAFE® LUSLISTER
Skydda boendet mot angrepp och minska
kostnaderna för sanering

Försvåra spridningen mellan
lägenheter
Vägglöss i ett hem utgör besvär och obehag för den boende samt en
risk för spridning till grannarna. Ju längre tid ett angrepp pågår desto
större är risken för problem i kringliggande lägenheter. En installation av
luslister vid renovering eller nyproduktion säkerställer att framtida
vägglusangrepp blir enklare att bekämpa och därmed
saneringskostnaden lägre för fastighetsägaren.
Vägglusens förmåga att gömma sig, att lifta med våra saker samt deras
motståndskraft mot insektsgift gör dem svåra att upptäcka och att
bekämpa effektivt. Vägglössen etablerar sig framförallt i våra sängar
men gömmer sig också i mörka skrymslen och vrår, inklusive bakom
golvlisterna.
Golvsocklar med den patenterade vägglustejpen Nattaro Safe försvårar
effektivt spridningen samtidigt som den underlättar för en professionell
bekämpning. Det aktiva ämnet i Nattaro Safe heter kiselgur och är ett
långtidsverkande biologiskt bekämpningsmedel som gör att vägglöss
dör av uttorkning.

Välj luslister för såväl nybyggnation som renovering.
Monteras på samma sätt som vanliga golvsocklar.
Långtidsverkande. Kan sitta kvar tills det är dags att renovera.

En möjlighet för fastighetsägare
att ligga steget före vägglössen
Lösningen med luslister lämpar sig för studentbostäder, flerfamiljshus,
lägenhetshotell och andra boende med hög risk för vägglusangrepp. Ju
fler personer som bor i en lägenhet och ju högre omflyttningsgrad, desto
större blir risken. De främsta fördelarna med att använda luslister framför
att enbart använda löst kiselgur är;

1. Lång hållbarhet

Med Nattaro Safe hålls det aktiva ämnet skyddat från fukt, damm och
smuts, som alla försämrar dess bekämpande effekt. Luslister ger ett
långvarigt skydd till skillnad från när man sprider kiselguret löst bakom list.
Konstruktionen gör att det inte går att städa bort det aktiva ämnet.

2. Enkel montering

Golvsocklar med Nattaro Safe färdigmonterad kräver ingen särskild
hantering, utan installationen kan skötas på normalt sätt av erfarna
snickare.

3. Bättre arbetsmiljö

Till skillnad från när man sprider ut kiselgur löst, dammar det normalt inte
när man monterar golvsockel med Nattaro Safe.

4. Alltid rätt mängd

Med luslister istället för löst kiselgur slipper man risken att få för mycket
kiselgur på ett ställe och för lite på ett annat. Mängden är exakt avvägd och
densamma utmed hela listens längd.

Innovativ lösning på ett svårt
problem
Nattaro Labs är ett svenskt bolag som med utgångspunkt i världsunik forskning utvecklar innovativa produkter och hållbara lösningar
för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.
EHL Prolist AB levererar listverk med kvalitet, snabb respons och
leveransprecision till den svenska bygghandeln. Företaget erbjuder en
mängd listverk i olika träslag med god möjlighet att hjälpa till med
specifika profiler, exakta mått och specialkulörer.
Nattaro Safe kan vid förfrågan erbjudas fabriksmonterad på
standardsockel, på rulle eller enligt överenskommelse.
Att montera Nattaro Safe bakom golvsockeln förhindrar inte att man
kan få vägglöss i sängar. Luslister bör utgöra en del i en större
strategi att bekämpa och förekomma vägglöss. Kiselgur används
regelbundet vid professionella saneringar mot vägglöss.
Förstärk insatsen i riskutsatta miljöer, genom att kombinera
luslisterna med Nattaro Safe på sängarna, madrasskydd och de
aktiva vägglusfällorna Nattaro Scout.
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