
Skadedyrkontroll og miljøvennlighet er ikke uforenlige temaer.
Vi bruker grønne løsninger fordi vi tar ansvar for miljøet, samtidig som disse 
løsningene er vesentlig mer effektive enn de tradisjonelle og velkjente alternativene.
Med HeatWork sitt system, bruk av væskebåren varme, oppnår man raskt høye temperaturer 
som dreper insekter helt giftfritt. I tillegg kan vi bruke bioenergi for å oppnå denne varmen.

Varmebehandlingsmetoden med CliWi varmevekslere, fjerner samtidig tidligere 
helseskadelig problemer, som støv og partikler, og er ikke brannfarlig.
Vi behandler og fjerner alle typer skadeinsekter som f.eks; veggedyr, møll, hønsemidd, 
kakerlakker, lopper og melbiller ved hjelp av denne behandligsmetoden.

Det betyr at Rentokil, som har ekspertisen og kunnskapen
om behandling av skadedyr, har funnet den riktige partneren 
som er ekspertene på produksjon av utstyret for varmebehandling.

Rentokil og HeatWork 
har inngått et samarbeid
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Veggedyr er et voksende problem. De aller fleste av oss har 
aldri sett veggedyr, men veggedyr har blitt et stort problem 
i Norge - og rundt om i verden. 

Nå kan egg-, kylling- og hønseprodusenter bruke en 
kombinasjonsmetode hvor bruk av varme, mekanisk 
rengjøring og strategisk bruk av insektmidler er en del 
av konseptet. Metoden brukes mellom innsett for å 
slå ned på eventuell aktivitet av hønsemidd.

Ny effektiv behandling av siloer
Ved bruk av vår nye varmebehandlingsmetode, kan vi nå behandle 
utstyr og siloer på en giftfri og kostnadseffektiv måte.

Stopptider er kostbare, men ved bruk av varme kommer produksjonen 
raskt i gang, etter at våre spesialister har foretatt en sanering.

Vi kjører varmluft i bunnen av siloen og regulerer varmen slik at alle insekter 
fjernes. Rentokil har lenge vært spesialister på bruk av bekjempelse med varme 
og med HeatWork sin metodikk, som er miljøvennlig og sikker, kan du nå spare 
driftsutgifter - da metoden krever mye mindre tid og er dermed mer kostnads-
effektiv.

De spres lett og er vanskelige å oppdage. Noe som resulterer i en rask økning. 
Det handler ikke om renslighet, hvor man bor eller hvem man er. 
Men fordi vi reiser over hele verden og bor på hotell eller andre steder 
med veggedyr, tar vi de med oss hjem i kofferten.

Med vår spesialkunnskap om skadedyr og HeatWorks effektive varme-
behandlingsmetode, fjerner vi veggedyrene helt uten bruk av gift. Det betyr at 
man kan fjerne veggedyrene på infiserte rom uten å måtte investere i nye møbler 
eller gjenstander, da disse behandles og blir veggedyrfrie på selve stedet. 

Varmebehandlingsmetoden går raskt og er ikke helsefarlig for verken den som 
skal bruke rommet igjen eller for vår spesialist som oppholder seg i rommet 
under behandlingen.  

Grønn varmebehandling 
fjerner veggedyrene

Spar både kroner og tid ved bruk av vår 
nye kombinasjonsbehandlingsmetode

Ekspert på skadedyrkontrollEkspert på skadedyrkontroll

3Rentokil og HeatWork har inngått et samarbeid2 Rentokil og HeatWork har inngått et samarbeid



Heatwork AS er et norskt selskap med hovedkontor i Narvik. 
Selskapet har utviklet og er eneprodusent i Europa av sitt varmekonsept. 
Maskinene som er produsert etter europeisk standard og normer, 
er mobile kraftverk spesialdesignet for mange bruksområder.
HeatWork er representert i flere land.

HeatWork leverer maskiner som gir væskebåren varme, med en 
energieffektiv oppvarming på 100°C. Sammen med CliWi som veksler
væske til varm luft, er denne løsningen helsemessig sikker og 
100% miljøvennlig.

CliWi gir ingen helseskadelige brente partikler eller støv, har ingen 
åpen flamme og avgir verken gift, luft eller avgasser.

Hva er HeatWork 

Ta kontakt med oss for mer informasjon på 
rentokil-no@rentokil-initial.no eller ring oss på 09781

Les mer om Rentokil og HeatWork her 
http://www.rentokil.no/teknisk-ekspertise/heatwork/ 
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