
TUHOLAISTORJUNTA
PALVELUT

Kumppanisi  tuholaistorjunnassa

valtakunnall isesti  vahvalla ammattitaidolla.

Xhomen koulutetut ja TUKES:in hyväksymät,

auktorisoidut asiantuntijat auttavat

kaikenlaisissa tuhoeläin-ongelmissa.  

Suomessa on eri laisia tuhoeläimiä,  jotka luokitellaan

sen mukaan, millaista haittaa niistä muodostuu. 

Tuholaiset voivat saastuttaa ravinnon tai  vahingoittaa

teksti i lejä ja talojen rakenteita,  mutta kaikkein

haitall isimpia ovat ne laj it ,  jotka asettavat ihmisen

terveyden vaaraan. Sisäti loissa vi ihtyy myös

harmittomia asuntovieraiksi  kutsuttuja hyönteisiä.

Ammattitaito,  ekologisuus ja tehokkuus ovat

toimintamme keskeisiä palveluperiaatteita.

Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja,  joil la

tuotamme ja varmistamme terveell isen ja laadukkaan

elinympäristön.

Asukastiedottaminen
Sopimuksen mukaan Xhome hoitaa asianmukaisen

asukastiedottamisen tulevasta torjuntakäsittelystä.

Suunnitelma
Toimitamme kirjall isen torjuntakäsittelysuunnitelman

tehtyämme tuhoeläintunnistuksen kohteesta.  

Raportointi
Toimitamme kirjall isen torjuntakäsittelyselvityksen.

Bakteerien puhdistus
Suoritamme ainoana toimijana tehokkainta

mikrobiologista puhdistusta eli  dekontaminointia.

Tuhoeläimet jättävät jälkeensä bakteereita mm.

ulosteistaan ja jätteistään, sekä mahdollisista

taudeista joita ne kantavat.  Tämän vuoksi

äärimmäisen tarkka ja tehokas puhdistus on tärkeä

osa oikein tehtyä torjuntatyötä.  Käyttämämme

menetelmä on ekologinen ja myrkytön. 

Hajujen poisto
Mikäli  tuhoeläimet ovat aiheuttaneet epämiellyttäviä

hajuja kiinteistöön, voimme suorittaa torjunnan ja

puhdistustyön jälkeen myös hajujen poiston.

XHOME OY xhome.fi

TUHOELÄINONGELMA ON RISKI
TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE

PALVELUPAKETIT
BASIC
Basic-paketti  sisältää tuholaistorjunnan. Palvelu

sisältää asukastiedotuksen, torjuntasuunnitelman

sekä torjuntaraportin.

PREMIUM
Premium-paketti  sisältää tuholaistorjunnan, sekä

tuhoeläinten jättämien bakteerien puhdistuksen

dekontaminointi-teknologialla.  Palvelu sisältää

asukastiedotuksen, torjuntasuunnitelman,

torjuntaraportin sekä dekontaminointiraportin.  

Prosessin kulku

HAVAINTO
Kun havaitset ensimmäisen kerran tuhoeläimen

kiinteistössäsi ,  ota yhteyttä lähimpään Xhome

asiantuntijaasi ,  kts .  xhome.fi

LAJITUNNISTUS, SUUNNITTELU JA TIEDOTUS 
Asiantuntijamme tulee tekemään lajitunnistuksen ja

arvioinnin työstä,  jonka jälkeen sinulle toimitetaan

kirjall inen suunnitelma. Tämän jälkeen suoritetaan

asukastiedottaminen ennen työn suoritusta.

TYÖN SUORITUS JA RAPORTOINTI 
Työ suoritetaan kahdessa vaiheessa.  Työ suoritetaan

ensimmäisen kerran,  jonka jälkeen muutaman viikon

kuluttua suoritetaan toinen käsittelykerta.  

Kun tuhoeläimet ovat poistettua ti loista,  tulee

suorittaa mikrobiologinen puhdistus,  jolla poistetaan

tuhoeläinten jättämät bakteerit  ja taudinaiheuttajat.

Työn suorituksen jälkeen sinulle toimitetaan

kirjall inen torjuntakäsittelyselvitys ja raportti

tehdystä työstä.  Dokumentit voidaan toimittaa joko

paperisena tai  sähköisenä versiona.

Tilaa torjuntakäsittely soittamalla

040 524 4879


