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HOUTWORM, BOKTOR EN ANDERE HOUTAANTASTERS BESTRIJDEN IS EEN ZAAK 

VOOR SPECIALISTEN. ATTACK IS ZO’N VAKSPECIALIST IN HOUTVERDUURZAMING 

EN HEEFT RUIM 50 JAAR ERVARING. WIJ BESTRIJDEN OP PROFESSIONELE WIJZE 

STOLPBOERDERIJEN, KERKEN, MOLENS EN WONINGEN.

HOUTWORM



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. 

WERKWIJZE

Na het grondig verwijderen van boormeel en stof  

en het uitkrabben van eventuele boktoraantastingen 

wordt het te behandelen hout geïmpregneerd 

met een verduurzamingvloeistof. Om deze goed 

te laten indringen in het hout gebeurt dit in 

meerdere lagen. Dankzij zo’n grondige aanpak zijn 

houten dakconstructies, vloeren, draagbalken en 

bijvoorbeeld vierkantspalen in een boerderij voor 

minstens tien jaar beschermd tegen aantastingen 

door ongedierte.

GARANTIE

De behandeling van houtborende insecten vindt, 

volgens de wettelijke voorschriften, slechts alleen 

op de oppervlakten van het hout plaats. Hierdoor 

worden veelal niet onmiddellijk de larven vernietigd 

welke zich dieper in het hout bevinden. Maar zodra 

de larven in aanraking komen met de behandelde 

randzone van het hout, zullen zij alsnog een 

dodelijk dosis van het gebruikte middel opnemen. 

Hierdoor wordt de aantasting gestopt en is verdere 

behandeling niet nodig.

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; 
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HOUTWORM

“Attack maakt kosteloos  

 een offerte op maat” 


