Effectieve maatregelen tegen muizen in de herfst
St. Gallen, 06.10.2021. De bladeren vallen, buiten wordt het ongemakkelijk en nat. Gedurende deze tijd worden niet alleen
mensen steeds meer naar binnen getrokken, ook knaagdieren zoals muizen en ratten zoeken beschutting voor de winter. Het
probleem: het zijn vaak de kelders en zolders van huizen die aantrekkelijk zijn voor de dieren. Daar ontwikkelen ze zich tot een
echte overlast. Met de juiste maatregelen is het mogelijk om muizen en Co. veilig en zonder gif af te weren of uit het interieur
te verwijderen.
Waarom worden muizen een probleem in huis? Zoals het gezegde luidt, eten ze kaas en spek. Dergelijke lekkernijen vinden
ze echter zelden. Maar het is juist dat ze zich bezighouden met de benodigdheden in huis. Appels, aardappelen, granen en
andere voedingsmiddelen worden met plezier gegeten. Als "dankjewel" laten ze uitwerpselen en urine achter waar ze ook zijn.
Daarbij kunnen ziektekiemen en ziekteverwekkers tegelijkertijd worden overgedragen, wat een gevaar voor de gezondheid
wordt. Ook is het vervelend als kabels of isolatiemateriaal worden weggevreten. De dieren gebruiken dit om een schuilplaats
te bouwen of snuffelen in het materiaal naar iets te eten. Nog een probleem: onder deze omstandigheden, die voor muizen en
ratten bijna ideaal zijn, planten ze zich snel voort. Het is daarom belangrijk om preventief op te treden of iets tegen de besmetting
te doen.
Sluit het huis af tegen ongedierte
De beste methode tegen muizen in huis is om de knaagdieren buiten te houden. Dit werkt ook zonder chemicaliën of gif.
Hiervoor is het belangrijk om de denkwijzen te kennen. Deze lopen vaak door scheuren of gaten in het metselwerk. De
knaagdierstop staalwol van SWISSINNO is speciaal ontworpen om dergelijke openingen te blokkeren. Het bestaat uit een
robuust roestvrijstalen gaas waar knaagdieren niet kunnen doordringen. RVS roest niet en is weerbestendig. Door de
combinatie met polymeervezels is de knaagdierwerende staalwol nog duurzamer en makkelijker te verwerken. Deze afdichting
is zeer duurzaam, eenmaal aangebracht is het probleem definitief opgelost. Goed om te weten: het hechte materiaal houdt ook
betrouwbaar en permanent alle andere dierlijke indringers zoals ratten, vleermuizen, slangen, insecten, spinnen, schorpioenen,
pissebedden en slakken op afstand.
Muizen verdrijven met ultrasone
Ter preventie of als diervriendelijke maatregel na een plaag is er de knaagdierverjager. Het apparaat werkt met ultrasone.
Ultrasone is een zachte en uiterst diervriendelijke methode om dieren te verdrijven, omdat het een verstorend effect heeft
zonder dieren te doden of te verwonden. Twee luidsprekers stoten constant geluid uit dat het menselijk oor niet kan waarnemen,
maar ratten en muizen wel. Het resultaat: de geluidsgevoelige dieren verlaten de kamer of het huis. De ultrasone
insectenwerende middelen hebben een nog betere preventieve werking. In de regel komen immigrerende dieren niet eens met
geluid gevulde kamers binnen. De installatie is zeer eenvoudig en er is niet veel techniek voor nodig. Het apparaat wordt
eenvoudig op het stopcontact aangesloten. Geen stroombron beschikbaar? Geen probleem! Voor optimaal mobiel en
zelfvoorzienend gebruik is de knaagdierverjager ook op batterijen verkrijgbaar. De Swissinno knaagdierverjager werkt ook tegen
marters en andere harige "logees ".
Muizenval tegen vervelende knaagdieren in huis
Als er een grotere besmetting in het huis is gevonden, is de enige optie meestal om de dieren met vallen te besluipen. Muizen
vangen is niet moeilijk. Zeker als je aan de slag gaat met kwalitatief hoogwaardige vallen. Bij conventionele vallen komen valse
vallen vaker voor, angst voor vallen en onnodig lijden. SWISSINNO heeft daarom een gepatenteerd systeem ontwikkeld
genaamd easy catch. Het zorgt voor een snelle doding in overeenstemming met dierenwelzijn en valse activeringen worden
uitgesloten. De PRO SuperCat muizenval komt dus overeen met dierenwelzijnscategorie A en is goedgekeurd voor
ongediertebestrijding van muizen volgens §18 van de Duitse infectiebeschermingswet IfSG. Vanwege zijn milieuvriendelijkheid
als gifvrije muisbesturing werd hij ook bekroond met de Blauwe Engel.
SWISSINNO als partner tegen muizenplagen in de herfst
SWISSINNO heeft zich gespecialiseerd in diervriendelijke en milieuvriendelijke ongediertebestrijding. Dit maakt het mogelijk
om belangrijke ruimtes zoals de kelder, voorraadkast of kinderkamer vrij te houden van muizen, ratten en andere dieren zonder giftig lokaas. Met de knaagdierverjager en de staalwolafdichting zijn er ook innovatieve oplossingen beschikbaar die
ongedierte weghouden en tegelijkertijd beschermen.
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