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Anticimex is de naam in plaagdierpreventie in Europa. Met 68
werknemers in Nederland en meer dan 1200 werknemers in
Europa, stelt Anticimex zich ten doel uw partner te zijn in
plaagdierpreventie. Onze Nederlandse vestiging heeft meer dan
25 jaar ervaring bij het ondersteunen van bedrijven op dit gebied.
Anticimex Benelux B.V. specialiseert zich in plaagdierpreventie.
Hieronder verstaan wij ook de bestrijding en determinatie van
plaagdieren. Bovendien kunnen onze technisch adviseurs
zogenaamde BIRP inspecties uitvoeren en u en Anticimex op die
manier adviseren welk pakket diensten het beste past bij uw eigen,
individuele behoeften.
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Koestert mensen
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Meer in formatie over de samenstelling van de versch illen de
pakketten en de pri jzen kunt u
verkrijgen via het SVO-secretariaat: tel. (026) 339 75 02.

ZELF TESTEN IN DE PRAKTIJK
Tijdens de SVO-opleiding 'Bestrijdingstechnicus' maakt de cursist kennis met
de verschillende manieren waarop
adem, h uid, oog en gezicht moeten worden beschermd . Nieuw is dat de SVO
speciale proefpakketten met persoonlijke beschermi ngsmiddelen heeft samengesteld waarmee de cursist tijdens de
praktijklessen o.a . kan ervaren hoe
belangrijk het is dat het 'sn uitje' goed
aansluit op het gezicht en welke handschoenen veilig zijn en lekker zitten. Er
kunnen tijdens de les verschillende pakketten worden geprobeerd; ook half- en
volgelaatsmaskers met filterpatronen.
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of op zijn minst moeten worden verkleind. De SVO helpt daarbij een handje.

Voor meer informatie:
Tel: 076-5486660
http://www.anticimex.nl
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wet schrijft in een aantal gevallen voor hoe risico's moeten worden vermeden

Als u Anticimex in de arm neemt, hoeft u zich over plaagdieren in
uw onderneming in ieder geval geen zorgen meer te maken en
kunt u zich op zaken concentreren die voor u echt belangrijk zijn.
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Hoewel heel erg belangrijk, ben je er als dierplaagbestrijder niet mee klaar
door de veiligheidsaanbeveilingen van het etiket op te volgen. Ook de ARBO- •

Naast de plaagdierpreventie bieden wij ook diensten aan m.b.t.
vogelwering en houtverduurzaming.

Bestrijdt ongedierte
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beschermingspakketten

Wij richten ons op de zakelijke klant die op zoek is naar een dienst
die niet alleen het probleem oplost maar ook voorkomt dat het
probleem zich in de toekomst weer voor zal doen. Daarom noemen
wij ons een partner. Samen met onze cliënten stellen wij een
pakket diensten samen, die het probleem, nu en in de toekomst,
oplost.

Voorkomt plagen
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SVO komt met eigen
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Alle pakketten voldoen vanzeltsprekend aan
de wet telijke eisen en zijn ook te koop bij de
SVO. Elk pakket bevat min imaal een overaH,
handschoenen en adem-/gezichtsbescherming.
Hand ig
s zw
voor
bij
het
praktijkexamen
(want daar moet
de
kandidaat
Gezondheidsrisico's van
zijn eigen spulgevaarlijke stoffen
len meenemen)
en voor iedereen die werkt
met
bestrijdingsmid delen en met
een all-in pakket in 1 keer
klaar wil zijn.
In de nieuwe Arbo-informatie Al-31
van het Ministerie SZW wordt onder
de noemer 'Gezondheidsrisico's van
gevaarlijke stoffen' uitgebreid aandacht besteed aan persoonlijke
bescherming. De meest actuele weten regelgeving is hierin meegenomen, net als de laatste stand van de
techniek. U kunt de A/-31 opvragen
van het Servicecentrum Uitgevers
via (070) 378 98 80 of via e-mail
sdu@sdu.nl.

BESCHERMINGSADVIEZEN, GEBOREN
VANUIT DE PRAKTIJK :
• Gebruik bij het mengen van lokaas en van spuitvloeistof altijd een mondmasker, een gelaatsscherm
of stofbril en handschoenen.
• Blaas verstopte spuitnippels nooit met de mond
door! U loopt kans op vergiftiging.
• Dat je n iet moet roken of eten tijdens het werken
met bestrijdingsmiddelen, is vrijwel overal bekend.
Minder bekend is dat dat ook geldt voor het gebruik
van kauwgom!
• Reinig uw masker geregeld met doek of spons en
lauw zeepwater. Vuile maskers geven aanleiding tot
huidirritaties.
• Het nadeel van filterpatro nen is dat deze na een
bepaalde tijd verzadigd raken en dan niet meer vo ldoende filteren. Vergeet daarom niet het fil terpatroon tijdig te verwisselen. Tijdig = telkens een
nieuw filter bij niet-frequent gebruik, en elk dagdeel
een nieuw filter bi j frequent gebruik.
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