Coats Insectiban
Coats Insectiban - pierwsze nici i zamki zwalczające pluskwy.
Coats opracował innowacyjny proces chemicznego wykończenia nici i zamków
nadający im właściwości anty-pluskwowe. Potrzeba stworzenia takiego produktu
podyktowana została wzrastającą mobilność ludności, która sprzyja przenoszeniu
tych szkodników do i z miejsc często odwiedzanych, takich jak hotele, schroniska czy
nawet prywatne mieszkania.

Fakty
Informacje ogólne
Pluskwy (Cimex lectularius i Cimex hemipterus) to brązowo - czerwone owady o płaskim
owalnym kształcie, osiągające wielkość 7mm. Pluskwy żywią się ludzką krwią,
wstrzykując antykoagulant śliny, a następnie żywiąc się przez okres do 15 minut. Samo
ugryzienie jest bezbolesne, ale ślina wywołuje podrażnienia
i stany zapalne. Pluskwy nie przenoszą chorób ale może wystąpić wtórne zakażenie
podczas drapania ukąszenia. Osobniki osiągają dorosłość w ciągu miesiąca od wyklucia z
jaja i żyją do półtora roku.
Jak się przenoszą?
Pluskwy są nielotami, ale mogą być transportowane przez ludzi z zainfekowanego
miejsca. Pluskwy chowają się w załamaniach i plisach mebli tapicerowanych, w szwach,
pod taśmami, w zasłonach i obrusach i innych tekstyliach wyposażenia.
Lokalizacje często odwiedzane przez dużą liczbę osób takie jak hotele, schroniska i domy
opieki są najczęstszymi miejscami inwazji.
Ludzie przenoszą jaja i same pluskwy w bagażu i ubraniach. Jeśli populacja pluskiew jest
wystarczająco duża, osobniki mogą rozprzestrzeniać się samoistnie na przestrzeni całego
budynku t.j. pomiędzy pokojami czy mieszkaniami.
Higiena
Obecność pluskiew NIE jest oznaką niedostatecznego sprzątania pomieszczeń - mogą się
rozwijać również w bardzo czystym otoczeniu.

Jak produkty Coats mogą pomóc rozwiązać problem?
Nici i zamki Coats Insectiban zostały pokryte substancjami na bazie naturalnych ekstraktów
roślinnych oraz olejków, które zapobiegają pojawieniu się pluskiew. Wykończenie to jest
bezpieczne dla ludzi i zwierząt lecz fatalne w skutkach dla pluskiew przy dłuższym kontakcie
(około 4 dni).
Produkty Coats Insectiban zapobiegają rozprzestrzenianiu się pluskiew w szwach i łączeniach
tkanin w materacach, meblach tapicerowanych, walizkach i pościeli, gdzie szkodniki lubią
przebywać i składać jaja. Zabezpieczenie miejsc przebywanie owadów jest skuteczne w ich
zwalczaniu nawet gdy tkanina i pozostałe elementy nie są odpowiednio chronione.

Zastosowanie
Produkty Coats Insectiban są rekomendowane do produkcji materaców i tapicerki
meblowej (sofy, łóżka, dywany, krzesła, fotele) dla hoteli, szpitali, noclegowni, koszar
wojskowych lub więziennictwa.

Certyfikaty
Coats Insectiban zostały przetestowane i zatwierdzone jako produkty zwalczające owady
przez Labolatoire T.E.C we Francji.

Specyfikacje Coats Insectiban
Każdy rodzaj nici i zamków z oferty Coats może zostać wyprodukowany z wykończeniem
anty-pluskwowym bez wpływu na szwalność nici czy ich właściwości chemiczne.
Odporności wybarwień pozostają również na niezmienionym wysokim poziomie jak dla
produktów standardowych.

Produkty rekomendowane
Epic 30/40/50
Dual duty 25/36/50
Nylbond 40
Gral 40/60/80
Zamki Opti Insectiban S60

