Spørsmål og svar
1.

Hvordan fungerer en fluefanger med Sticky Trap lim?
Klegg, hestebrems og blodsugende insekter jakter med hjelp av infrarød stråling. Dette
betyr at de tiltrekkes varme og bevegelse. Dette er grunnen til at svarte og mørke hester har
større problemer med slike insekter, enn andre hester med lysere farger. De svarte
fluefangerballene og bøttene blir varmet opp av solen og beveger seg i vinden, noe som
resulterer i at de tiltrekker seg disse insektene. Insektene ser ballen eller bøtten som et
bytte hvor de kan suge blod. Når insektet lander på bøtten eller ballen, vil de sitte fast i
limet og kan ikke fly videre.

2.

Hvor lenge varer limet etter påføring?
En 1,5 liter boks med lim er tilstrekkelig for 30 applikasjoner på bøtten eller ballen. Limet
har ingen utløpsdato, og kan derfor bli brukt år etter år. Limet bør oppbevares på et sted
hvor det unngår frost.

3.

Hvor lang virketid har limet etter at det er påført?
Etter at limet er påført har det en virketid på 12-20 uker, avhengig av værforhold. Hvis det
er varmt og mye vind kan bøtten bli dekket med sand, og vil derfor miste litt av sin effekt.

4.

Tåler limet vann?
Ja, limet tåler vann og nedbør. Limet tåler også varme opp til 70 grader.

5.

Innholder limet giftstoffer?
Nei, limet er miljø- og dyrevennlig og er laget med naturlige og fornybare mineraler. Limet
er laget uten kjemikalier. Likevel anbefaler vi at limet oppbevares utenfor barns rekkevidde.

6.

Hvordan rengjører man bøtten?
Limet kan ikke vaskes av bøtten, da limet tåler vann. Man kan dekke bøtten eller ballen med
sand, for så å skrape limet, fluene og sanden av med en skrape. Etter skrapingen kan du
igjen påføre limet.

7.

Hva fanger man med Sticky Trap?
Andre insekter blir ikke fanget av Sticky Trap fluefangerlim. Klegg, hestebrems, mygg og
andre blodsugende insekter jakter med infrarød stråling og reagerer derfor på varme og
bevegelse. Andre viktige insekter som sommerfugler, bier og andre pollenbærende insekter
blir ikke tiltrukket av fluefangeren da de jakter på nektar og sødme. Sticky Trap limet
skader ingen andre arter som fugler, mennesker eller andre husdyr.

8.

Hvor mange fluefangere behøver jeg for å dekke 1 hektar?
For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi å ha 2-3 fluefangere per 10.000m2. Hvis man
hare flere enn fem hester på et beite, anbefaler vi flere enn en fluefanger..

