
Din partner för effektiv
bekämpning av vägglöss

NATTARO SAFE® ”LUSLIST”  
– skydda fastigheten mot vägglöss



Försvåra en spridning av
problemet i fastigheten

 Välj ”luslist” för såväl nybyggnation som renovering.
 Monteras på samma sätt som vanliga golvsocklar.
 Långtidsverkande. Kan sitta kvar tills det är dags att renovera.

Vägglöss utgör, förutom obehag för den drabbade, en risk för övriga
hyresgäster. Ju längre tid ett angrepp pågår desto större är risken för
spridning till kringliggande lägenheter.

Vägglusens förmåga att gömma sig, att lifta med våra saker samt
deras motståndskraft mot insektsgift gör dem svåra att upptäcka och
att bekämpa effektivt. Vägglössen etablerar sig framförallt i våra
sängar men gömmer sig också i mörka skrymslen och vrår, inklusive
bakom golvsockeln.

Den patenterade vägglustejpen, Nattaro Safe, med kiselgur (dia-
tomépuder) är långtidsverkande och säkerställer att samtliga stadier
av skadeinsekten dör av uttorkning efter att ha varit i ”luslisten”.
En golvsockel, med Nattaro Safe färdigmonterad på baksidan,
kan effektivt försvåra spridning av vägglöss mellan lägenheterna.



En möjlighet för fastighetsägare  
att ligga steget före vägglössen

Lösningen med ”luslister” lämpar sig framförallt för studentbostäder,
flerfamiljshus, lägenhetshotell och boende med hög risk för vägg - 
lusangrepp. Ju fler personer som bor i en lägenhet och ju högre
omflyttningsgrad, desto större blir risken för vägglusangrepp.

De främsta fördelarna med ”luslist” framför löst kiselgur, som är  
en vedertagen metod vid sanering mot vägglöss, är;

1. Längre hållbarhet 
I en golvsockel med Nattaro Safe är kiselguren skyddad och därmed
kvarstår effekten längre jämfört med när den sprids löst.

2. Enkel montering
Lister med Nattaro Safe färdigmonterad ger god flexibilitet då dessa
inte kräver någon komplicerad hantering, utan installationen kan skötas
av egna eller kontrakterade snickare.

3. En god arbetsmiljö
I normalfallet, till skillnad från då man arbetar med löst kiselgur, krävs
det ingen skyddsutrustning i form av munskydd och skyddsglasögon.
Mängden damm är minimal med ”luslisten”.

4. Jämnare fördelning och alltid rätt mängd
Med luslister istället för lös kiselgur slipper man risken att få för mycket
kiselgur på ett ställe och för lite på ett annat. Mängden är exakt avvägd
och desamma utmed hela listens längd.



Innovativ lösning på  
svårt problem

NATTARO LABS  
Medicon Village  
SE-223 81 Lund, Sweden
Tel +46 (0)46-14 93 00
info@nattarolabs.com
www.nattarolabs.com

Nattaro Labs är ett svenskt bolag som med utgångspunkt i världs-
unik forskning utvecklar innovativa produkter och hållbara lösningar
för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

 Nattaro Safe kan erbjudas fabriksmonterad på flera olika typer
 av lister och socklar, höjder och material.

 För bästa effekt och ett förebyggande skydd i riskutsatta
 miljöer, kombinera med Nattaro Safe, vägglustejp, i sängarna.

 Att montera Nattaro Safe bakom golvsockeln bör vara en del i en
 större strategi för att förebygga vägglöss. Att enbart montera
 Nattaro Safe bakom golvsockeln förhindrar inte att man kan få
 vägglöss i sängar, eller på andra platser i fastigheten.

NordenList AB är en av landets stora leverantörer av lister till
projektmarknaden. Företaget är specialiserade på listverk för den
svenska marknaden och erbjuder obehandlade, ytbehandlade,
brandskyddmålade produkter i furu, mdf och ädelträ.

NORDENLIST 
Tel 0155-294096
info@nordenlist.se
www.nordenlist.se


