
Få service og sparring omkring skadedyr og fødevaresikkerhed

En Serviceaftale 
giver overblik og tryghed

En konstant indsats 
Med en Serviceaftale bliver det nemmere at leve 
op til myndighedernes krav til fødevaresikkerhed 
samt at sikre virksomheden mod skadedyr.

Med en Serviceaftale overlader du nemlig en del 
af kontrollen til os, og som en aktiv og kvalificeret 
sparringspartner sikrer vi, at der er konstant fokus 
på det valgte område.

Mortalin tilbyder flere forskellige Serviceaftaler 
indenfor skadedyrsbekæmpelse og fødevare
sikkerhed.

Dokumentation
De enkelte Serviceaftaler tilpasses den aktuelle 
virksomheds behov. 
Mortalin arbejder med elektronisk rapportering og 
opbevarer alle servicerapporter for din virksom
hed i en serviceportal. 

Det betyder, at du til enhver tid kan dokumentere 
skadedyrssikringen og/eller din egenkontrol over
for kunder og myndigheder. 

Skadedyr
En Serviceaftale mod skadedyr – mus, rotter 
og insekter  omfatter både forebyggelse og 
bekæmpelse. 

I forbindelse med mus og rotter betyder fore
byggelsen, at vi etablerer foderdepoter med gift 
eller fælder på udsatte steder, så skadedyrene 
søger føde der i stedet for inde i virksomheden. 
Derudover gennemgås bygningerne for revner og 
sprækker og andre åbninger, hvor der er risiko for 
indtrængen. Efter hvert servicebesøg rapporteres 
der om, hvor og hvordan der bør sættes ind.

Forebyggelse mod insekter foregår ved hjælp af 
limfælder og/eller UVlysfælder med limfælder. 
Fælderne sikrer, at insekterne bliver i fælderne og 
ikke drysser ned i fx fødevarer. 
Ved hvert servicebesøg inspiceres fælderne, og  
konstateres det, at der er sket en opformering,  
sættes der øjeblikkeligt ind med rengøring, be
kæmpelse eller anden sikring.

- siden 1938

Mortalins serviceaftaler:  
 
• Skadedyr – elektronisk rapportering  
 og adgang til serviceportal  
• Insektnet – kontrol, rengøring og  
 reparation  
• Egenkontrol – hygiejne, risikoanalyse

Se mere på 
mortalin.dk



Kontakt os i dag  på tlf. 70 15 10 69 

eller info@mortalin.dk   A/S MORTALIN . Bråbyvej 7476 . 4690 Haslev . Telefon 70 15 10 69

www.mortalin.dk
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Insektnet er en vigtig del af en forebyggelse mod 
skadedyr. Med en Serviceaftale sikrer du, at in 
sektnettene virker efter hensigten.  
Vi kommer nemlig ud på din virksomhed og 
kontrollerer, at insektnettene er hele og rene 
og sørger for rengøring og reparation, når det er 
nødvendigt. 
 
 

Egenkontrol
Vælger du en Serviceaftale med egenkontrol, får 
du jævnligt besøg af en fødevarekonsulent, som 
gennemgår og kontrollerer de hygiejniske forhold. 
Virksomhedens risikoanalyse gennemgås og vur
deres for at sikre, at virksomheden stadig lever  
op til myndighedernes krav til egenkontrol. 
 
 

Tillæg til Serviceaftaler
I forbindelse med vores Serviceaftaler tilbyder vi 
ekstra ydelser, som kan bygges på aftalen. Det 
drejer sig om: Kvalitetsinspektioner, døgnservice 
24/7, tendensanalyser samt artsbestemmelse  
af insekter og fremmedlegemer.  

Kontakt
Vil du have tilbud på en Serviceaftale, der 
passer til din virksomhed, så kontakt os på 
tlf. 70 15 10 69 eller skriv til info@mortalin.dk.

Fordele ved Mortalins  
Serviceaftaler: 
  Kvalificeret sparring 

  Konstant og aktiv indsats 

  Effektiv kontrol 

  Dokumentation Bedre
overblik og

sparring


