
Förberedelser inför sanering av

faraomyror
För en effektiv  

sanering är samarbete  
viktigt. Följ därför dessa råd:

– Lämna tillträde på avtalad tid.
– Följ instruktionerna i den här  

foldern samt muntligen från 
Nomors skadedjurstekniker.

Tack för din hjälp!



Förberedelser inför sanering av faraomyror
Faraomyror har påträffats i er bostad och Nomor kommer därför att utföra sanering mot 
dem. För att saneringen skall vara effektiv och ge resultat måste myrdosor utplaceras samt 
gel appliceras i bostaden. I och med det behöver vi din hjälp med förberedelser.

Under och efter saneringen kan du vistas som vanligt i bostaden. 
Sanering mot faraomyror kräver upprepade behandlingar. I början av 
saneringen kan fler myror än tidigare påträffas vilket är helt normalt. 
Låt myrdosorna och gelen ligga orörda så behandligen ger effekt.
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Torka av bänkskivor, 
hyllor och inuti skåp.

Dammsug hela 
lägenheten noga.

Montera bort gallret under kyl 
och frys och dammsug även 
där. Våttorka därefter ytorna 
med rengöringsmedel.

Våttorka väggar och golv 
i badrummet. Rengör 
golvbrunnen och under 
eventuellt badkar.

Rengör fläktfiltret 
noga.
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Information
Så förebygger du

Med rent och städat hemma kommer du långt eftersom du tar bort 
föda för faraomyrorna. Tänk på att:

• diska ofta och förvara mat i väl förslutna kärl

• tömma soporna ofta

• undvika att husdjurens mat står framme länge

• aldrig låta våta saker ligga på golvet, ex. kläder eller handdukar

Sanera ej med egna preparat
Det är viktigt att du inte försöker sanera med egna preparat eller 
dödar några myror då det begränsar effekten av Nomors sanering.

Är bekämpningmedlen som används säkra?
Nomor använder endast bekämpningsmedel som är granskade och 
godkända av svenska myndigheter. Våra tekniker är utbildade och 
godkända av Folkhälsomyndigheten.

Sprider faraomyror smitta?
Nej, det gör de inte, faramyror är harmlösa skadedjur.

Hur kommer faraomyror in i bostaden?
Spridningen kan ske via butiker, arbetsplatser och utlandsresor. 
Risken att få med sig faraomyror hem ökar när vi köper livsmedel 
från varmare länder.

Vid frågor och mer information
Vänligen kontakta Nomors kundtjänst på 0771-122 300 eller 
kundtjanst@nomor.se. Fakta och råd om faraomyror finner du på 
nomor.se.


