Har du sølvfisk på dit badeværelse?

Dér. Lige dér. Hvad var det? Måske var det en sølvfisk. Så snart du åbner døren ud til badeværelset, piler den ind i
revner og sprækker, ind i mørket. Med en InsektFri - sølvfisk limfælde kan du nemt se, om dit badeværelse er angrebet.
Egentlig er de harmløse, sølvfiskene, men de er irriterende. Du finder dem især på badeværelset, hvor de i
mørke og høj luftfugtighed lever af rester fra bl.a. sæbe.
Sådan gør du, hvis du tror, at dit badeværelse er
angrebet af sølvfisk
Du har måske set en enkelt sølvfisk eller andet insekt,
men ved ikke om der er flere? Det kan du nemt finde ud
af med en InsektFri limfælde mod sølvfisk fra ECOstyle.
Fælden tiltrækker sølvfisk og andre krybende og kravlende insekter. Den forebygger insektangreb på dit badeværelse og andre rum, hvor insekterne kan tænkes at være.

For at undgå, at der kommer sølvfisk eller andre insekter
igen, kan du gøre det svært for dem at komme ind og bo
i dit badeværelse:
• Spær adgangsveje og gemmesteder.
• Sørg for at tætne revner og sprækker ved fliser,
fodlister, rørgennemføring osv.
• Luft ud jævnligt, så du undgår, at
der er fugtigt på badeværelset.
Husk at sætte en ny fælde op, så du er
sikker på at dit badeværelse er helt fri
for insektangreb.

Fælden er en limfælde og i limen er der et lokkestof, som
tiltrækker insekterne. Når insekterne rører ved limen på
fælden, sidder de fast. Du kan nu se, hvilke uønskede
gæster du har på besøg.
Har du fanget sølvfisk?
Hvis du ser, at der er sølvfisk eller andre insekter i
fælden, så er dit badeværelse angrebet. Der er desværre
ikke meget andet at gøre end at gøre rent. Brug en tør
klud og støvsug grundigt.

				

ECOstyle InsektFri - sølvfisk. Pakke med 4 stk.
Vejl. pris kr. 64,95. Fås hos førende forhandlere,
bl.a. Silvan, Bauhaus og Matas.

Sund fornuft. Grøn samvittighed.

Vi tror på, at alle kan få en flot have med sund fornuft og grøn samvittighed. For miljøets skyld. Og for din og kommende generationers skyld.
Med organisk gødning og effektive bekæmpelsesmidler, som er baseret på naturligt forekommende aktivstoffer,
giver vi den bevidste forbruger løsninger, der belaster miljøet mindst muligt.
ECOstyle A/S - www.ecostyle.dk - Tlf. 70 22 70 67. Pressekontakt: Mona Fischer Madsen, mfm@ecostyle.dk, tlf. 40 22 56 15
Hent miljøbillede og produktbilleder på www.ecostyle.dk/hus-og-have/pressemeddelelser

