Brug varme til at
udrydde insekter
Varmebehandling mod insekter er både giftfri og skånsom

Alternativ uden kemikalier
Insekter som møl, rismelbiller, kakerlakker, væg
gelus og træskadedyr er ofte meget vanskelige
at bekæmpe uden brug af insektsprøjtemidler
eller giftgasser.
Men der findes en alternativ metode.

Insekterne dør allerede efter et par timers
påvirkning ved temperaturer på 47°C. Tempe
raturen kommer aldrig over 65°C, og dermed
kan selv følsomme emner som elektronisk ud
styr varmebehandles.
Mortalins målrettede varmebehandling er ef
fektiv overfor både levende insekter samt æg,
larver og pupper. Varmebehandlingen bekæmper
også eventuel forekomst af skimmelsvamp i det
behandlede produktionsudstyr.

Fordele ved Mortalins
varmebehandling:
Målrettet varmebehandling udrydder nemlig
effektivt insekterne samtidig med, at der er tale
om en metode med både arbejdsmiljømæssige
og praktiske fordele. Produktionen kan nemlig
fortsætte som hidtil i de godt 8 timer varmebe
handlingen typisk varer.

Sådan virker det
Det er egentlig meget simpelt – insekterne dør
af ”varmestress”.
Insekter er nemlig meget følsomme overfor en
konstant varmepåvirkning og er ikke i stand til at
regulere en temperaturstigning.
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• Alle former for produktionsapparatur
i fødevareindustrien
• Siloer
• Bygningsdele
• Produktionslinjer
• Fremstillingsapparatur
• Maskiner
• Museumsgenstande
• Hotelværelser

Miljøvenligt
alternativ

Specielle blæsere
Varmebehandlingen foregår med specialudviklede
blæsere, som afgiver en tør varme. Varmen styres
præcist ved hjælp af elektroniske følere på de
problematiske emner og områder. For at styre varm
en præcist overdækker vi det, der skal opvarmes.

Kontakt os i dag på tlf. 70 15 10 69
eller info@mortalin.dk

Er du interesseret i at høre mere om varme
behandling, er du velkommen til at kontakte os
på 7015 1069 eller på mail info@mortalin.dk.
Yderligere oplysninger fås på mortalin.dk.
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