Din partner för
effektiv bekämpning
av vägglöss.

Ett samarbete för att
bekämpa vägglöss.
Har du kunder som har problem med återkommande vägglusfall? Behöver
dina kunder förebygga uppkomsten av vägglöss i sin verksamhet? Då har
vi på Nattaro Labs den efterfrågade expertisen, samarbetspartner med
Anticimex sedan 2014. Nattaro Safe är vår patenterade uppfinning, som
effektivt kan förebygga ett vägglus-angrepp.

Bevisat effektiv

Nattaro Safe är en bevisat effektiv vägglustejp, som bland annat enkelt
kan monteras på sängens undersida. Det aktiva ämnet, naturlig kiselgur,
är giftfritt och ofarligt för såväl människor som husdjur. Konstruktionen är
attraktiv för vägglöss, och de går mot en säker död efter att de passerat
igenom vägglustejpen.
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Omedelbar effekt och hållbar i minst 12 månader
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Enkel och effektiv lösning
på ett svårt problem
Forskningen visar att 9 av 10 vägglusangrepp börjar i våra sängar.
Därför rekommenderas att Nattaro Safe monteras på sängens
undersida i ett förebyggande syfte. För att minimera spridningen mellan
lägenheter och rum, så kan Nattaro Safe även monteras på insidan av
golvsockeln.

Genom en montering av Nattaro Safe på
sängarna, kan ett vägglusangrepp hejdas
innan det vuxit till epidemiska proportioner, vilket annars sker inom 2-3 månader.

Enkel att montera nära "maten" (oss), under sängen
Effektivt skydd i riskutsatta miljöer, nymfer dör inom 5 dagar
Ett perfekt komplement till konventionella saneringsmetoder

Experter på vägglöss
Problemet med vägglöss fortsätter att växa i Sverige och i vår
omvärld. Vi på Nattaro Labs är specialister på vägglöss och
utvecklar produkter för att effektivt förebygga och bekämpa
problemet.

Världsledande forskning

Vår verksamhet bygger på världsunik forskning, både egen och
tidigare genomförd forskning från Lunds Universitet. Produkten
Nattaro Safe är en patenterad uppfinning, som tillverkas i Sverige.
Den är godkänd som bekämpningsmedel av Kemikalieinspektionen.

Experthjälp

Vi samarbetar med saneringsföretag, hundförare, besöksnäringen, studentbostadsföretag och andra fastighetsägare,
Migrationsverket samt flera svenska kommuner. Vi genomför
löpande utbildningsinsatser och arbetar ständigt för att kunskapen
om vägglöss ska bli större i samhället.
Tillsammans kan vi hejda den negativa utvecklingen och stoppa
vägglössens framfart.
Vad kan vi hjälpa dig med?

NATTARO LABS
Medicon Village
SE-223 81 Lund, Sweden
Tel +46 (0)46-14 93 00
info@nattarolabs.com
www.nattarolabs.com

