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Fly Roll, Fly Trap, Fly String, Fly Ribbon, Fly Stick, Fly Tube & Fly Window

Flyson® klisterfällor används för bekämpning av vuxna flugor och andra insekter. Flyson klisterfällor är tillverkade av plastbelagt
papper eller plastremsor belagda med ett lager av effektivt och väl beprövat klister. På pappersarken finns ett mönster som gör att
flugorna lockas till fällorna.
Klister på händer och kläder tas bort med matolja.
Användning
Flyson klisterfällor placeras där flugorna gärna samlas i närheten av ljus- och värmekällor, i tak, på rör mm. Flyson klisterfällor
minskar antalet flugor året runt. Tänk på att använda Flyson klisterfällor även på vintern och under tidig vår för att på så sätt
minska antalet flugor under den varma årstiden.
Fly Roll:

Flugrulle med galje för upphängning. Används i stallar mjölkrum och liknande utrymmen. Fly Roll monteras med
galjen i taket och dras ut till lämplig längd. Kan också med fördel monteras parallellt med taket med klistersidan 		
nedåt.

Fly Trap:

Stort ark. Monteras i tak, på väggar, kring mjölkledningar och annan inredning i stallar och mjölkrum.

Fly String:

Flugsnöre på rulle á 320 m. Passar till samma monteringssats som Fly Ribbon och används på samma sätt.

Fly Ribbon: Flugband på rulle á 400 m. Fästes i stalltaket med hjälp av monteringssatsen. Avståndet mellan rullarna och
vändtaljan bör ej vara över 30 meter. Om byggnaden är längre än 30 meter bör flera rullar användas. Veva fram 		
nytt band när klisterytan är full med flugor eller blivit dammig. Ersätt den tomma spolen med en ny när hela bandet
är använt. Använd den tomma spolen som retur. Fly Ribbon passar även till andra på marknaden förekommande
monteringssatser.
Fly Stick:

Liten klisterfälla att användas i bostaden. Viks och monteras i nederkanten på fönstret mot fönsterbågen och
fönstret.

Fly Tube:

Litet ark. Monteras runt rör, kablar etc i stallar, mjölkrum omklädningsrum, kontor och bostäder.

Fly Window: En transparent (genomskinlig plast) flugfälla som används för att fånga flugor inomhus. Monteras på insidan av 		
fönstret i nederkanten på fönsterrutan.

Deklaration
Förpackningar:
Fly Roll: 1 rulle (10 m x 0,3 m) med galje
Fly Trap: 8 ark (32 cm x 60 cm)
Fly String refill: 320 m snöre på rulle
Fly Ribbon komplett: 400 m band på rulle med monteringssats
Fly Ribbon refill: 550 m band på rulle
Fly Stick: 10 remsor (självhäftande)
Fly Tube: 12 ark (32 cm x 10 cm)
Fly Window: 10 remsor (självhäftande, transparent)
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