Indlægsseddel – A Green Way® Klædemølfælde

®

A Green Way® Klædemølfælde er en effektiv limfælde med feromon, som hjælper dig i forebyggelsen af
klædemøl og pelsmøl i hjemmet.

Brugsanvisning
1. Fold fælden ud og læg det tilhørende feromon på limfladen: Følg billedinstruktionen på
yderemballagen.
2. Placér fælden et sted i dit klædeskab eller tøjkommode, hvor den kan stå ugeneret.
3. Fælden dækker et areal på 10m2. Såfremt der er flere skabe/kommoder skal der placeres én i hver.
4. Tilse fælden dagligt for at vurdere fangsten.
5. Ved fangst vurderes indholdet og indsatsen bestemmes (se forslag hertil nedenfor).

pelsmøl. De to arter ligner hinanden meget, både af udseende og i livsstil.
Begge arter gennemgår flere stadier, inden de bliver til flyvende møl: æg  larve  puppe  voksen
møl. Æggene er meget vanskelige at få øje på. De er meget skrøbelige og gemmes oftest i revner og
sprækker. Det er larverne, der forårsager skaden. De lever af bestanddele, der primært findes i
naturtekstiler, men har også behov for proteiner, som de finder i urenhederne (pletter af fedt, blod, sved
og urinstof) i tekstiler. De gnaver trådene over i tekstilerne, hvorved hullerne opstår. Larverne er lyssky og
holder derfor til, hvor det er mørkt og let at gemme sig, men de er lette at se med det blotte øje. De
efterlader nemlig spor efter sig selv i form af spind, larvehylstre og ekskrementer. Når larven er færdig
med at æde, forpuppes den og udvikles til et voksent møl. De voksne møl udgør ikke nogen decideret
skade, da de ikke indtager næring. Men det er de voksne møl, der lægger æggene, og derfor er det vigtigt
også at have fokus på dem i sin bekæmpelse.

Behandling af møl i tekstiler: Når du ved hjælp af A Green Way® Klædemølfælde har konstateret
forekomsten af klædemøl eller pelsmøl, kan du selv gøre en indsats for at slippe af med dem. Du behøver
ikke anvende insektgifte for at komme dem til livs. Ved simple metoder kan du slippe for møl i dine
tekstiler:

1. Klæde- & pelsmøl i skabe/skuffer:
a) Tøm skab/skuffer for indhold.
b) Støvsug hele skabet/alle skuffer – husk hjørner, revner og sprækker, hvor æg, larver og
pupper kan gemme sig. Hvis det vanskeligt at komme ned i revner, sprækker og hjørner med
støvsugeren, er en blød børste med lange hår at anbefale.
c) Tøj, der kan tåle høje temperaturer vaskes ved min. 55°C. Vask ved høje temperaturer og
efterfølgende tørring vil slå møl, larver og æg ihjel.
d) Tøj, der ikke tåler høje temperaturer, kan fryses ved min. -18°C i 2-3 døgn. Dette fjerner alle
stadier.
e) Kemisk rensning på renseri vil også fjerne alle stadier.
f) Genstande (så som poser, kurve og andet), der opbevares sammen med tøjet, kan indeholde
skjulte larver og æg.
g) Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende insektgifte på beklædningsdele og der, hvor disse
opbevares, men ønskes en kemisk behandling, kan du anvende Tanaco’s RTU Universal Insekt
spray.
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2. Klæde- & pelsmøl i gulvtæpper og møbler:
a) Gulvtæppet eller møblet støvsuges grundigt overalt, eller tages med udenfor og bankes godt
igennem med en tæppebanker, hvorefter det støvsuges.
b) Ved hårde frostgrader, min. -10°C, kan tæppet/møblet stilles udenfor over natten og tages
ind om dagen i 2 døgn. Klædemøl tåler i kortere perioder frost, men dør hurtigt ved den
vekslende temperaturer.
c) Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende insektgifte på beklædningsdele, men kan i nogle
tilfælde være nødvendigt. I disse tilfælde anbefales Tanaco RTU Universal Insektspray.
d) Stil en ny A Green Way® Klædemølfælde op. Klædemølfælden vil fungere som indikator for,
hvornår en bekæmpende indsats er nødvendig.

æggene er skrøbelige, og de fleste af dem ødelægges ved rengøring.
1. Støvsug jævnligt – også inde i skabene, skufferne, i sofaen og andre steder, hvor der anvendes eller
opbevares naturtekstiler (bomuld og uld) og pels. Vend gerne gulvtæppet under støvsugning.
2. I revner og sprækker, hvor støvsugeren har begrænset adgang, er det en god idé at anvende en
børste, hvor børstens hår kan nå ned.
3. Gulvtæpper, vægtæpper o.l. bankes jævnligt udenfor med tæppebanker.
4. Ved opbevaring af tekstiler og garn, der ikke benyttes jævnligt, efterses disse for møl og pakkes
efterfølgende i fuldstændig tætte plastic- eller papirsposer.
5. Ved opbevaring af pelse og pelsbeklædte genstande tilrådes det, at tage kontakt til en pelsforhandler.
6. Lad altid en A Green Way® Klædemølfælde stå i klædeskabet, skufferne, under sofaen o.l.
Klædemølfælden vil fungere som indikator for, hvornår en bekæmpende indsats er nødvendig.
For flere råd, kontakt os gerne.
A Green Way® er et registreret varemærke ejet af Tanaco A/S.
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Forebyggelse af møl i tekstiler: Rengøring er nøgleordet i forebyggelsen af møl i tekstiler. Særlig

