Trinol rottefoderstation og -smækfælde

FAKTAARK

Udstyr til bekæmpelse af rotter i og omkring bygninger..

Trinol Rottefoderstation er fremstillet af galvaniseret plade med forstærkninger der gør, at foderstationen er meget stabil. Trinols foderstation er
udformet således, at den sikre børn, fugle og større
dyr mod, at komme i kontakt med bekæmpelsesmidlerne. Samtidig er den udformet således at den
virker tiltrækkende på mus og rotter, så de kan æde
i fred og ro.

I grovvarevirksomheder er der oftest rigeligt af fødekilder (korn og foderstoffer). Derfor er det vigtigt,
at man er omhyggelig med etablering og kontrol for
at få det optimale udbytte af sikringen.
Emballage:
Rottefoderstation - bundt á 6 stk.
Rottesmækfælde - bundt á 12 stk.

For at få det fulde udbytte af den etablerede forebyggende bekæmpelse, er det vigtigt at den etableres
korrekt og holdes under opsyn.
Foderstationer placeres ved de bygninger og andre
lokaliteter, hvor rotteadgang ønskes imødekommet.
Som forebyggende sikring placeres foderstationerne
altid uden for bygninger, lange mure og lignende.
Placeringer af foderstation
• ved store porte – én på hver side af porten.
• ved rør- og kabelgennemføring.
• ved afløbssystemer.
• ved udendørs opbevaring og andre tilholdssteder.
• ved luftkanaler og udstyr.
• ved foder-, råvare-, og kornafrensningssiloer/
containere.
• ved forekomst af rotter inde i bygninger placeres
om muligt, også foderstationer inden for
bygningerne.
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Affald af forskellig art virker tiltrækkende på rotter
og bør derfor fjernes.
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Trinol A/S arbejder konstant på at udvikle brugervenlige produkter.
Produkter der opfylder de krav som både lovgivning og den moderne,
ansvarsbevidste forbruger stiller i dag.
Det er vigtigt at vi sammen, finder den rette balance mellem effektivitet
og omtanke for mennesker og miljø.
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