Tips & råd vägglöss
Tips & advice bedbugs

Förberedelser vid sanering av vägglöss
Preparations for bedbug treatment

Plocka undan så det är lätt för oss att inspektera.
Dammsug eller rengör innan vi kommer men
gör ingen storstädning.

Låt alla möbler stå kvar i rummet.
Don’t remove anything from the room.

Tidy up, so we are able to make a good 		
inspection. Vacuum or clean – but don’t overdo it!

Vik ihop sängkläderna.

Ställ upp sängen.

Strip the bed ready for inspection.

Lift the bed onto its edge.

Flytta ut möblerna från väggarna.

Vi behöver undersöka alla rum.

Move furniture from the wall.

We need access to all rooms.

Important to remember:

Att inte gå in i utrymmet
på 2 timmar.

Do not enter treated rooms
for at least 2 hours.

Att barn under 2 år eller känsliga
personer inte bör gå in i utrymmet
på 24 timmar efter behandling.

Children under 2 or sensitive
people are recommended not
to enter treated rooms for the
first 24 hours.

Att inte våttorka och dammsuga
sanerade ytor på 5–6 veckor
efter behandling.
Undvik att flytta in och ut möbler, 		
sängkläder eller andra föremål
till dess att vi ger klartecken.

Behandling av textilier

Do not wet clean or vacuum
for 5 - 6 weeks after the treatment.
Do not remove or bring in furniture,
bedding or other articles until we
give the go ahead.

Treating textiles

Tvätt: Över 60o C, läs tvättrådet så
textilierna klarar temperaturen.

Wash: Over 60o C, always check the
label.

Frys: -18o C i en vecka.

Freezer: -18o C one week.

Värme: Torktumla i cirka
50 minuter.

Heat: Tumble dry for about
50 minutes

Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som grundades i Sverige 1934.
Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner,
garantier och försäkringar och arbetar inom områdena skadedjur, hygien,
byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö
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Viktigt att komma ihåg:

