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Ta ansvar – det gör vi! Det miljövänliga valet
Skadedjurskontroll och miljövänlighet är ingen omöjlig 
kombination. Tidigare var det standard att bekämpning 
av till exempel råttor och möss och flygande och krypande 
insekter innebar användning av gift, men idag finns 
det avancerad skadedjurskontroll med nya, väsentligt 
miljövänligare metoder. 

Rentokil har i flera år varit ledande på området. Vi har som princip 
att i största möjliga omfattning utveckla gröna lösningar inom 
skadedjurskontroll. Så har vi jobbat under många år, och resultaten av 
vår utvecklingsavdelnings omfattande forskningsarbete finns att läsa 
om i denna broschyr.

Här får du veta mer om den revolutionerande råttfällan som för första 
gången någonsin möjliggör en total blockering av råttor till vissa delar 
av kloaksystemet. Du kan också läsa om den unika fågelsäkringen 
som fungerar med solenergi, om insektsfångare med klisterfilm och 
om högeffektiva värmebehandlingar som tar död på insekter i alla 
levnadsstadier utan behov av avspärrning av de behandlade områdena.

Gemensamt för alla metoderna är att de är helt giftfria och att de tagits fram med fokus på miljövänlighet och 
hållbarhet, och allt detta utan att kvaliteten blivit lidande. Det är till och med så att de miljövänliga lösningarna är 
betydligt mer effektiva än de välkända, traditionella alternativen.

I en värld som mer än någonsin präglas av utmaningar på miljöområdet är det avgörande att ta sitt ansvar. Det gör 
vi, och ditt företag kan göra samma sak genom att använda våra specialutvecklade produkter och tjänster. 

Trevlig läsning!

Yannick Le Dantec
VD
Rentokil Initial Sverige

Världens bästa musfälla

Fågelsäkring med solenergi

Värmebehandling av insekter

Behandling i sluten miljö

Giftfri råttbekämpning 

Insektsfälla – bäst i test

Mobil värmebehandling

Skadedjursrapportering online
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Därför är RADAR världens bästa 
musfälla

•  Hygienisk fångstmetod utan 
förorening av området. Eliminerar 
risken för förorening från råttgift eller 
döda möss. 

•  Giftfri fälla utan bete. Kan användas i 
alla områden där gift inte är tillåtet. 

•  Diskret placering längs väggen i 
mössens gångstråk. 

•  Snabb och smidig service - ger 
minimal störning för din verksamhet. 

•  Testad och godkänd av European 
Technical Centre. 

•  Kan kombineras med PestNetOnline 
– Rentokils rapporterings- och 
analysverktyg online. 

Världens bästa
musfälla
RADAR detekterar, fångar och tar död på möss i områden där 
gift inte är tillåtet. Det sker på ett sätt som är både effektivt, 
hygieniskt och smärtfritt.

Det har hänt mycket sedan gift och gammaldags slagfällor var de enda 
sätten att bekämpa möss och råttor. Rentokil har utvecklat en lösning 
som är speciellt utformad för högriskområden där det inte är tillåtet eller 
lämpligt att använda gift. Musfällan RADAR detekterar, fångar och avlivar 
möss effektivt, hygieniskt och smärtfritt.

RADAR placeras längs väggar i mössens gångstråk. Enheten har ingång från 
båda sidorna och fri genomsyn mellan de båda öppningarna vilket gör att 
musen väljer att ta vägen genom fällan. När musen går in i fällan aktiveras 
två infraröda sensorer varpå ingångarna stängs så att musen fångas i ett 
lufttätt utrymme. Samtidigt öppnas en ventil som fyller enheten med 
koldioxid som tar död på musen snabbt och smärtfritt. Så fort en mus har 
fångats i en RADAR indikeras det med blinkande dioder och de stängda 
ingångarna. 

Den döda musen blir kvar i den stängda enheten, 
vilket minskar risken för kontaminering av den 
omgivande miljön. Utmärkande för RADAR är 
också att koldioxiden som används kommer från 
industriell överproduktion och alltså återvinns i 
stället för att gå till spillo.

RADAR är utformad för högriskområden där även 
en enstaka mus är oacceptabelt och där risken 
för förorening av produkter och utrustning kan få 
allvarliga konsekvenser. Det betyder att RADAR 
lever upp till de mycket stränga hygienkrav som 
ställs inom bland annat livsmedelstillverkning, 
läkemedelsindustri och på sjukhus.  

Visste du att …  

den koldioxid som används i RADAR kommer från 
industriell överproduktion och alltså återvinns i stället för 
att gå till spillo.

RADAR har tilldelats en Proggy Award av djurrättsorganisationen People for Ethical Treatment of Animals 
som arbetar för djurvänliga resultat inom handel och kultur. Motiveringen är att RADAR avlivar möss utan 
långvarigt lidande för djuret.
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Ratél

Den elektroniska råttfällan har 
utvecklats av företaget Ratél 
i samarbete med Rentokil 
Skadedjurskontroll.

Snabb och smärtfri avlivning

Fällan monteras i en kloakbrunn 
och fungerar genom att råttan 
vid ingången till brunnen leds 
genom ett rör där den utsätts för 
högspänning, vilket dödar råttan på 
några sekunder. Den döda råttan 
spolas därefter ut med spillvattnet. 
Fällan fungerar samtidigt som 
råttstopp, även om den skulle ha 
funktionsfel.

Rentokil använder sig av en ny dimension av råttbekämpning. 
Lösningen gör det möjligt att helt stoppa råttor från att ta sig in 
i kloaksystemet.

Råttor i kloaksystemet behöver inte längre vara en tickande bomb för 
livsmedelsföretag, känsliga produktionsverksamheter och bostadshus. 
Företaget Ratél har nämligen i samarbete med Rentokil utvecklat den 
elektroniska råttfällan Ratél som gör det möjligt att helt spärra av råttors 
åtkomst till specifika delar av kloaksystemet. Det skapar möjligheter för en 
helt ny och mycket mer strategisk råttbekämpning än tidigare. 

Ratél är en elektronisk råttfälla som monteras i kloakbrunnar. Vid ingången 
till brunnen leds råttorna genom ett rör där de utsätts för högspänning, 
vilket dödar råttorna på några sekunder. Fällan släpper sedan automatiskt 
ned råttan så att den hamnar i botten av kloakröret där den spolas ut med 
spillvattnet. 

Att använda ström för att avliva råttor är mycket humanare och miljövänligare 
än att använda gift. Dessutom undviker man problem med resistens som 
kan få allvarliga följder för bekämpningen inom ett visst område när de 
medel man använder mister sin effekt.  

Därför är Ratél unik

• Avlivar råttor snabbt, smärtfritt och effektivt utan gift

• Fungerar som en mekanisk råttspärr 

• Passar till kloakrör av alla typer och storlekar

• Lätt att montera och kan anpassas till olika rörstorlekar

• Lågt pris och låga underhållskostnader

• Automatisk rapportering och kontroll via SMS 

Giftfri bekämpning  
av råttor i kloaker

Därför är råttan farlig

•  Råttor kan överföra minst 55 olika sjukdomar till 
människor, däribland salmonella, E. coli och den 
dödliga Weils sjukdom.

•  Råttor bär på loppor, kvalster och fästingar 
och kan orsaka akuta allergiska reaktioner 
hos människor samt kontaminera exempelvis 
livsmedel.

•  Råttor är i stort sett allätare och kan gnaga sig 
igenom alla typer av material som är mjukare än 
marmor.

•  Råttor kan bland annat gnaga på elektriska 
installationer med kortslutning och brand som 
följd.

•  Råttor kan klämma sig igenom hål små som 
enkronor och lyfta galler på 1,5 kg.

Fällan fungerar samtidigt som råttstopp, vilket 
betyder att råttorna aldrig kan komma in i de 
delar av kloaksystemet som fällan är monterad 
i. Detta gäller även om det skulle vara något 
funktionsfel på fällan. 

Fällans främsta spjäll är gjort av rostfritt stål och 
glasfiber, vilket betyder att råttorna inte kan 
gnaga sig igenom det. De kan inte heller lyfta 
spjället tack vare det inbyggda envägslåset. 

Bekämpningsstrategin innebär vanligtvis att man 
monterar Ratél i utvalda kloakbrunnar, vilket gör 
det omöjligt för råttorna att ta sig in från kloaken 
till ett bestämt område. Därefter tar man itu 
med bekämpning av de råttor som redan finns 
i kloaksystemet för att säkerställa att råttor från 
kloaken inte kan ta sig in i byggnaden. Lösningen 
ger råttbekämpningen en helt ny dimension – 
detta är första gången som man lyckats utveckla 
en så målriktad och effektiv bekämpning av 
kloakråttor.

Ratél utmärker sig dessutom på så sätt att den 
passar till kloakrör av alla typer och storlekar. 
Det skapar en flexibel lösning eftersom fällorna 
snabbt och lätt kan flyttas mellan rör av olika 
storlek med hjälp av de utbytbara spjällen. Fällan 
skickar automatiskt ut SMS med information om 
bland annat antalet avlivade råttor, vattennivå 
och batteristatus samt om enheten behöver 
underhållas. 

Fällan kan från marknivå monteras, underhållas 
och plockas bort utan att man behöver gå ned 
i kloakerna.

Kontrollbox

Visste du att …

I Europa skärps lagstiftningen, vilket 
innebär att det numera ställs krav på 
att bekämpningsmetoderna ska vara 
miljövänliga och att råttstopp ska användas 
där detta är möjligt. 
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Fågelsäkring 
med solenergi

Anpassad lösning för varje enskild byggnad

Rentokil erbjuder flera olika säkringssystem som 
tar hänsyn till byggnadens form och placering och 
antingen hindrar fåglar från att landa eller från att 
flyga in på ett bestämt område.

• AviPower (elektrisk fågelsäkring)

• AviWire (trådsäkring)

• Avinet (fågelnät) 

• AviPoint (fågelpiggar

• AviGo (avvisande gel)

Fåglar orsakar skador på byggnader och utgör 
hälsofara och obehag för medarbetare och kunder. 
Rentokil har lösningen i form av den elektriska 
fågelsäkringen AviPower.

Fåglar på era byggnader kan resultera i stora kostnader för 
förstörda varor och inventarier och borttagning av exkrement. 
Fåglarnas exkrement sprider dessutom sjukdomar och 
bakterier och kan utgöra en hälsorisk i form av bland annat 
salmonellaförgiftning. Stora fågelflockar som samlas på ett 
ställe kan också skapa problem med störande ljud och dålig 
lukt.

Både duvor och måsar är speciella på så sätt att deras 
exkrement har så hög syrahalt att det kan bryta ned i stort 
sett alla typer av ytor och material. Igentäppta takrännor och 

AviPower som Rentokil använder för att 
hålla duvor och andra fåglar borta från 
byggnader är ett svagströmssystem med 
högst 0,3–0,4 ampere, vilket är helt ofarligt 
för både människor och djur. Strömstötarna 
skrämmer bort fåglar från området men är 
helt ofarliga.  Metoden har använts med stor 
framgång i många år i bland annat  
England. 

stuprör kan också orsaka översvämning, vilket i 
sin tur kan leda till svamp- och fuktskador.

Fågelsäkringen AviPower förhindrar fåglar från att 
landa och bygga bo på byggnader och eliminerar 
därmed samtliga riskfaktorer. Systemet avger 
små pulserande stötar som avskräcker fåglar från 
att landa på bestämda ställen. Fågelsäkringen 
drivs av energi från solpaneler som lämpligtvis 
installeras på byggnadens tak. 

AviPower är ett mycket effektivt sätt att befria ett 
område från fåglar, och Rentokils servicetekniker är 
specialutbildade i hanteringen av det avancerade 
säkringssystemet.

»Vi på Burlövs Bostäder AB har sedan ett par år tillbaka testat råttfångare som detekterar på värme. 
Vi såg det därför som mycket intressant att testa denna variant av råttfångare.« 

Peter Nyholm, Fastighets- och utvecklingschef på Burlövs Bostäder AB

Ratél installeras 
snabbt och enkelt
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Vinnare i  
SINTEF-test
Bäst av 87 insektsfällor

”SINTEF är Skandinaviens  
största oberoende testinstitut”

Insektsfälla  
– bäst i test

Rentokil har utvecklat en rad unika insektsfällor för användning i 
högriskområden som livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Inkapslingstekniken i Luminos insektsfällor finns bara hos  
Rentokil. Insekterna fångas in och fastnar på en klisterfilm som 
matas fram automatiskt, och enheten underhålls av Rentokils 
personal. 

Frammatningen av klisterfilmen gör att man kan få en exakt  
registrering av insekter och insektstyper och på det sättet föl-
ja upp bekämpningen, bland annat genom fastställning av  
fångstdatum. Detta är också en möjlighet som är unik för  
Luminos insektsfällor.

Insektsfällorna Luminos 3, Luminos 3 Plus och Luminos 4 är 
framtagna för användning i högriskområden som livsmedels-
företag, restauranger, hotell, sjukhus och läkemedelsföretag. 
Fällorna utmärker sig bland annat genom att de fångar även 
de allra minsta insekterna, och att modellserien täcker alla  
tänkbara behov när det gäller plats och känslighet.

Traditionella insektsfällor med elektriska spänningsfält sprider 
insektsdelar med risk för kontaminering av omgivningen. 
Det problemet finns inte med Rentokils insektsfälla av typen 
Luminos.

Traditionella insektsfällor med elektriska trådnät tar död på flygande 
insekter med elektriska stötar. För att detta ska kunna ske måste insekterna 
komma emot två trådar samtidigt, vilket betyder att insekterna måste vara 
av en viss storlek för att aktivera insektsfällan. En ännu större nackdel är att 
insekterna bokstavligen exploderar när de kommer emot nätet, vilket gör 
att insektsdelar sprids till omgivningen.

Rentokil har ersatt denna ohygieniska bekämpningsmetod med framtidens 
insektsfälla som heter Luminos. Insektsfällan drar till sig flygande insekter 
med hjälp av UVA-ljus från lysrör. Insekterna fångas in och fastnar på 
klisterfilmer varvid problemet med spridning av döda insektsdelar och 
kontaminering av omgivningen elimineras. Likaså undgår man problem 
med andra skadedjur som lever av döda insekter, eftersom insekterna 
kapslas in i klisterfilmen. 

Insektsfällan Luminos Sapphire är utvecklad för att användas i områden 
med begränsat utrymme. Den är automatisk och kan med fördel placeras i 
lågriskområden och i små och mellanstora lokaler.

 

Luminos Sapphire 

Luminos 1 

Luminos 4 takhängd
Luminos 3

Luminos 3 PlusLuminos 4 vägghängd

Fördelar med Luminos

•  Effektiv – drar till sig alla typer av flygande insekter med hjälp av 
UVA-ljus

•  Fångar in och håller fast insekterna på klisterfilmer, vilket  
eliminerar problem med ohygieniska insektsdelar

•  Giftfri

•  Diskret och snygg design – kan hängas på vägg eller stå i stativ

•  Uppfyller hälso- och säkerhetskrav

Rentokil har gjort en rad tester där vi har jämfört effektiviteten 
hos olika insektsfällor utvecklade för högriskområden. 
Testerna visade att Luminos är effektivare jämfört med andra 
jämförbara produkter som i nuläget finns på marknaden.

Diagrammet nedan visar fångsttiden för tre av de bästa 
insektsfällorna på marknaden i jämförelse med Luminos 4. 
Testet visar hur lång tid det tar att fånga in 50 % av insekterna. 

Visste du att …
UVA-rören ska bytas ut en gång om året och att klisterfilmerna ska bytas 
ut enligt specifikationen i serviceavtalet, dock minst 2–4 gånger om året 
beroende av modell. 

Product A
(60W)

Product B
(45W)

Product C
(45W)

Luminos 4
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Bekämpning av 
insekter med värme

Mobil 
värmebehandling

Rentokil har utvecklat en mobil kammare som kan användas för bekämpning av insekter i de fall 
omgivningen inte tål höga temperaturer.

Vid problem med insekter i ett rum som inte tål höga temperaturer är behandling med Heat Pod lösningen. Heat 
Pod är en mobil kammare som värmer upp känsliga material som tavlor, elektronik, livsmedel, äkta mattor och 
pälsar till 60 °C utan att skada omgivningen.  

Metoden är giftfri och ger samma fördelar som värmebehandling av hela rum. 
Behandlingen tar död på insekter i alla levnadsstadier och de behandlade 
föremålen kan användas omedelbart efter behandlingen. Eftersom metoden är 
giftfri medför den inga luktproblem. 

Vidare gör den mobila lösningen att behandlingen kan utföras i kundens egna 
lokaler. Det gör att bekämpningen går snabbt och risken för att de behandlade 
föremålen skadas är betydligt mindre eftersom föremålen inte behöver flyttas 
från sina ursprungliga placeringar.  

Behandlingen övervakas via en bärbar dator som genererar diagram som visar att 
värmeexponeringen har skett under så lång tid som önskas.

Rentokil har vidareutvecklat ett gammalt husmorsknep och tagit fram en lösning som ger helt 
nya möjligheter att bekämpa insekter på bland annat hotell.

Om tyg angripet av insekter tvättas  i 60 °C, dödas insekterna i alla levnadsstadier. Så lyder ett gammalt husmorsknep 
som har fungerat utmärkt i flera decennier. Med utgångspunkt i just denna kombination av oönskade insekter och 
värme har Rentokil utvecklat en värmekanon som tar död på alla insekter genom att utsätta deras omgivningar 
för höga temperaturer. 

Bekämpningsmetoden är särskilt lämplig på hotell där problem med till exempel vägglöss och mal är välkända. 
Speciellt spridningen av vägglöss har på senare år ökat kraftigt i och med den ökade globaliseringen och gäster 
som allt oftare bär med sig de små blodsugarna när de reser mellan de olika världsdelarna. 

Värmebehandlingen sker utan användning av gift, vilket gör att man inte behöver spärra av hotellrum eller privata 
hem under värmebehandlingen. Det tar i normalfallet mindre än en dag att lösa problem med insekter genom 
värmebehandling och utrymmena kan användas omedelbart efter behandlingen. 

Eftersom metoden är giftfri medför den inga luktproblem. På samma sätt kan till exempel madrasser och stoppade 
möbler behandlas, vilket eliminerar utgifter för bortforsling eller kassering av möbler. 

Styrenhet
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Behandling av 
insekter i sluten miljö

Skadedjurs-
rapportering online

Rentokil har utvecklat en unik behandlingsmetod 
som effektivt bekämpar insekter i känsliga föremål 
som kräver speciella förhållanden.

Museiföremål, kyrkor och värdefulla föremål som inte 
tål behandling med traditionella metoder kräver särskilt 
tillvägagångssätt om de blir infekterade av insekter. Bland annat 
är användningen av gift ofta inte en möjlighet eftersom rester 
av insektsgift kan skada föremålen. Likaså kan hanteringen av 
mycket känsliga föremål resultera i skador och stora kostnader i 
samband med transport och flytt.

Rentokil har därför utvecklat en unik metod för bekämpning 
av insekter i känsliga föremål. Behandlingen lyder under 
namnet CAT (Controlled Atmosphere Technology) och innebär 
behandling med kväve som reducerar syrenivån till under 
0,2 %, vilket tar död på insekter i alla levnadsstadier i en enda 
behandling. 

PestNetOnline är marknadens enda rapporterings- och 
analysverktyg online som elektroniskt registrerar, sparar och 
visar ett företags skadedjursrelaterade information.

Rentokil har utvecklat ett system som består av en lång rad funktioner 
som förenklar hanteringen av ett företags skadedjurssäkring. Systemet 
är internetbaserat och ger åtkomst till all information om företagets 
skadedjurskontroll dygnet runt.

Bland annat ger interaktiva kartor överblick över lokalerna som omfattas 
av företagets skadedjursprogram samt angripna områden eller områden 
där extra insatser bör sättas in. Data i realtid i kombination med 
onlinedokumentationen säkrar dessutom att företagets rapporter om 
skadedjurskontroll alltid är kompletta och uppdaterade.

PestNetOnline skickar automatiska e-postmeddelanden med olika 
rapporter som utformats enligt företagets specifikationer och önskade 
tidsintervaller. Till exempel kan man efter ett servicebesök direkt se vilka 
fällor och detektorer som satts ut. Det säkrar en konstant överblick och 
lever upp till de allra strängaste övervaknings- och kontrollkraven.

Behandlingen går till så att kundens egen personal placerar de föremål som ska behandlas i en specialanpassad 
bubbla, utan att Rentokils personal behöver ta i föremålen. Bubblan är framställd av ett gastätt laminat av 
aluminiumpolymer och är hermetiskt förseglad så att det bildas ett lufttätt utrymme omkring innehållet. Luften 
inne i bubblan ersätts gradvis av kväve som fuktsätts för att upprätthålla korrekt fuktighetsgrad i CAT-bubblan.  
Därefter görs noggranna mätningar av temperaturen och gaskoncentrationen i bubblan under behandlingen i 
syfte att säkerställa att alla insekter i alla levnadsstadier är helt döda. 

Behandlingsmetoden kan användas i kundens egna lokaler och är helt giftfri. Dessutom kommer den största delen 
av det använda kvävet från industriell överproduktion. 

”Anledningen till att vi kontaktade Rentokil var att vi upptäckte mal i vår elbil av typen Lohner-Porsche från 
omkring 1903 som blev returnerad till museet efter utlån. Det var viktigt för oss att få bilen behandlad så 
snabbt som möjligt för att förhindra spridning till andra museiföremål, något som hade kunnat få allvarliga 
konsekvenser för våra utställningar.

Bilen är mycket känslig och det var viktigt för oss att hitta en behandling som var så skonsam som möjligt och 
som innebar minimal hantering och transport. Eftersom Rentokils metod är giftfri och kan utföras på plats var 
valet självklart.”

Utdrag av kommentar från konservator Hanne Skagmo på Norsk Teknisk Museum i Oslo.


