
 DEZE
 OMGEVING
 IS VRIJ VAN
 VLOOIEN

CHECKLIST VOOR HET 
VLO VRIJ MAKEN VAN 
DE OMGEVING
 WOONKAMER
 HAL, TRAP EN OVERLOOP
 BEKLEDING VAN DE AUTO
 EETKAMER
 GORDIJNEN
 KEUKEN
 SLAAPKAMERS
 KANTOOR
 BADKAMER
 NADEN EN KIEREN BIJ PLINTEN
 BEDDENGOED WASSEN
 GARAGE/UITBOUWEN
 KARPETTEN
 HONDEN-/KATTENKLEED
 ____________________
 ____________________ VRIJ VAN

PESTICIDEN



1.  Zorg dat alle huisdieren behandeld zijn 
tegen vlooien. 

2.  Vlooien brengen lintwormen over op 
hun gastheer, geadviseerd wordt om 
uw huisdieren te ontwormen.

3.  Was en droog hondenkussens (dit zijn 
de plekken waar zich de grootste 
hoeveelheden vlooien, eieren, larven 
en poppen bevinden)

4.  Stofzuig uw huis grondig, inclusief de 
hoeken van kamers en de naden en 
kieren. Besteed vooral extra aandacht 
aan de hoeken en kieren waar uw 
huisdieren veel verblijven. Verplaats 
meubilair om alles goed te kunnen 
stofzuigen. Gooi uw stofzuigerzak altijd 
buitenshuis weg om te voorkomen dat 
vlooien weer in huis terecht komen.

Wij adviseren een omgevingsproduct met een minimale 
werkzaamheid van 4-6 weken (i.v.m. de levenscyclus
van de vlo) voor een goede omgevingsbehandeling.

VOORBEREIDING OP TOEPASSING
OMGEVINGSSPRAY:

VLO & MIJT OMGEVINGSSPRAY OP DE 
JUISTE MANIER TOEPASSEN.

1.  Behandel 1 ruimte per keer.

2.  Tapijt: houd de bus ter hoogte van uw knie boven 
de vloerbedekking die behandeld moet worden. 
Spray systematisch van links naar rechts in een 
achterwaartse beweging tot elk deel is bedekt. 
Verplaats meubilair om de vloerbedekking hieronder 
ook goed te kunnen behandelen.

3.  Meubels: Behandel op dezelfde manier als tapijt, 
vergeet niet losse kussens en kleedjes te behandelen. 
Als u katten heeft die graag in de vensterbank zitten, 
vergeet dan niet om de gordijnen ook te behandelen.

4.    Laminaat/houten en gladde vloeren: op de vloeren 
zelf hoeft niet gesprayd te worden. Hier zitten geen 
vlooien of eitjes en deze kunnen bovendien onnodig 
glad worden. Spray langs de randen en plinten en 
direct in de kieren. Verwijder het overtollige Vlo & Mijt 
Omgevingsspray. Er wordt geadviseerd om delicate 
ondergronden eerst op een onzichtbare en kleine 
oppervlakte te behandelen om de geschiktheid van 
de Vlo & Mijt Omgevingsspray op deze ondergrond 
te testen.

5.  Herhaal deze omgevingsbehandeling als er na 
9 weken nog steeds vlooien gesignaleerd worden.


