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HOUTWORM
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SCHADE
Actieve houtaantasters kunnen een enorme schade
veroorzaken. De draagkracht van houtconstructies kan
door de aantastingen sterk worden verminderd, wat
desastreuze gevolgen kan hebben. Echter, door tijdig
ingrijpen is dit te vermijden.
Attack is reeds vele jaren gespecialiseerd op het gebied van
houtverduurzaming. Schadelijke insecten als houtworm,
boktor en hout aantastende schimmels zoals zwam,
die de duurzaamheid van hout ondermijnen weten
wij op efficiënte wijze uit te roeien. Maar ook op het
gebied van preventie hebben wij een grote expertise;
houtverduurzaming is een belangrijk deel van onze service.
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HOUTWORM
WERKWIJZE

GARANTIE

Na het grondig verwijderen van boormeel en stof

Ten aanzien van houtborende insecten, wordt er voor de

en het uitkrabben van eventuele boktoraantastingen

goede orde op gewezen dat met name bij behandelingen

wordt het te behandelen hout geïmpregneerd met een

die op grond van wettelijke voorschriften slechts op

verduurzamingvloeistof. Om deze goed te laten indringen

oppervlakten van het hout mogen plaatsvinden, veelal

in het hout gebeurt dit in meerdere lagen. Dankzij zo’n

niet onmiddellijk de larven zullen worden vernietigd

grondige aanpak zijn houten dakconstructies,

die zich dieper in het hout bevinden. Zodra deze larven

vloeren, draagbalken en bijvoorbeeld vierkantspalen in

in aanraking komen met de behandelde randzone

een boerderij voor minstens tien jaar beschermd tegen

van het hout zullen zij alsnog een letale dosis van het

aantastingen door ongedierte.

gebruikte middel opnemen en wordt ook deze aantasting
opgeheven. Een nieuwe behandeling zal in die gevallen dus
niet nodig zijn.
De aanpak van Attack is gestoeld op het realiseren van
een maximaal resultaat. De werkwijze is simpel. De eerste
stap is een kosteloze en vrijblijvende inspectie ter plekke
waarna wij gericht advies kunnen uitbrengen en een
schriftelijke kostenbegroting.
Voor uitgebreide informatie;
www.attack.nl of bel 0800-0242000

