
 

  

 
 

FØLG ALLTID STEGENE SOM BESKREVET UNDER

FORHÅNDSREGLER VED VASKING AV OVERFLATER

MONTERINGS
MANUAL

Det er viktig at overflater blir 
nøye vasket og desinfisert før
Bird Free enhetene monteres. 

Les alle vaske- og monteringsinnstrukser 
før bruk

Bruksanvisning
Bird Free kan brukes til å avskrekke duer og andre fugler fra å oppholde seg eller hekke på bygninger og andre konstruksjoner.

Bird Free leveres i små plastskåler klare til bruk. (Enhetene måler  65mm i diameter og bygger ca 8mm i høyden.
Enhetene må monteres på ett tørt og vasket underlag med silikonlim. Fjern deretter dekselene fra enhetene. 

Det er også mulig å få Bird Free med magnetisk fest eller feste for strips. 

1. Påfør desinfeksjonsmiddel på overflaten der Bird Free skal monteres 
og la det virke i 20 minutter

2. Vask nøye, og fjern alle fugleekskrementer og andre organisk materiale 

3. Rens overflaten

4. Spray lett over med desinfeksjonsmiddel igjen

5. Vent til overflaten har tørket

6. Monter enhetene med lokket av i henhold til bruksanvisning på neste 
    side. Det er viktig at riktig avstand brukes mellom enhetene 

Det er viktig å vaske alle påføringsteder der reir, fugleekskrementer
og andre organiske materialer har vært i kontakt med overflate
før Bird Free monteres (Om dette ikke gjøres, kan det påvirke 
effekten til produktet)

Rutinevasking av steder der det er avføring fra dagsopphold av fugler,
(gjelder ikke steder der det er reir eller store mengder avføring)
kan gjøres med skrape eller stålbørste. Enkle tiltak for å redusere
direkte kontakt med avføring og andre organiske materialer bør
brukes. For eksempel maske, engangshansker og engangs kjeledress.

Når man vasker steder hvor fugler har langvarige reir eller 
natteplasser hvor det er store oppbygninger av avføring,
må det brukes full vernedrakt og maske samt hansker.
Forholdregler bør tas for å forsikre at publikum ikke blir utsatt
for luftbåren støv fra rengjøringsarbeidet. Overflater bør fuktes
med desinfeksjonsmiddel eller vann blandet med vaskemidler
for å forsikre at minst mulig støv genereres av arbeidet.

Om det brukes høytrykksvasker, må støv og aerosol kontroll 
tiltak gjøres. Slik som å dekke til området med ett plastdekke. 
Alternativt kan fuktet avføring og støv fjernes med en spade. 
Avfallet bør sikres med en solid plastsekk eller en annen type
beholder som passer til denne typen avfall.
 

Før man spiser eller drikker er det viktig at man
vasker hud og klær etter arbeid med fuglerester.
Ikke ta på eller gni deg i øyenen etter å ha behandlet Bird Free. 
Ved rengjøring av store mengder fuglerester bør operatører
varsles om mulige helserisikoer involvert. Personer med nedsatt
immunsystem bør ikke delta i renseprossesen.

Er du i tvil om hvordan type reir, eller hva slags fugl som
oppholder seg der du har behov for hjelp. Må det rådføres med
rett myndighet. For eksempel mattilsynet.

Er du i tvil vedrørende fjerning eller vasking av reir. 
Ta kontakt med egen HMS avdeling.  



ALLTID PLASS TIL SKÅLER SOM VIST UNDER

Høyt trykk/Hekkeplasser: 15cm 

Medium trykk/kvelds plasser: 20cm 

  

Vanlig steder/dagsplasser: 25cm 

Monteres 2cm fra kant
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For teknisk support eller andre spørsmål, kontakt: 

Skiltmakeren AS
23 14 14 14 
Post@skiltmakeren.no
www.skiltmakeren.no

Å forstå fuglers oppførsel og å kunne identifisere vanene deres er nøkkelen til å kontrollere duer i urbant
miljø. Stedet som duene skal utelukkes fra, må først vurderes for å avgjøre om det er dagplass, en

natteplass, eller en hekkeplass. Skåler med Bird Free® må festes til overflatene som duene opptar ved 25, 20 
eller 15 cm senter, avhengig av type oppholdsplass.

Mange dagsplasser er utsiktspunkter der duer
speider etter mat. Når du monterer Bird Free på en hylle
skal de monteres 2 cm fra kanten. Skålene vil da være 
usynlig nedenfra. Ved påføring av Bird Free på vindusav-
satser med hevet kant bør ekstra skåler monteres i 
hjørnene (Se bilde nr 4 under).

Mange fuglesikringsjobber vil involvere steder med lang-
varig reir/nattplasser. (Mislykkede forsøk på å ekskludere 
fuglene vil ofte være tydelig på slike steder.) Riktig instal-
lasjon av Bird Free på disse plassene vil få duene til å 
forlate hele området, forutsatt at det ikke er noen matkil-
de tilgjengelig for dem. (Ytterligere behandling vil være 
nødvendig der matkilderer er tilstede.)

Reir er alltid å finne på trange steder som tilbyr ly og 
sikkerhet mot rovdyr. Noen reir (under til venstre) er lett å 
få øye på. Reiret ble fjernet, overflaten desinfisert, og fire 
skåler med Bird Free ble festet i en firkant med 15 cm. 
Mange reir er imidlertid skjult på trange steder og er ikke 
umiddelbart synlige. Hekkestedet vist under til høyre ble 
funnet mot en vegg bak et klimaanlegg kanal. Reiret ble 
fjernet, desinfisert og behandlet som vist.

På steder der duer har reir eller holder seg på kveldstid
anbefaler vi følgende: 

1. Fjern alle fuglereir og avføring
2. Desinfiser alle overflater
3. Monter skåler med Bird Free på plassene der fuglene
    bygger reir med 15cm eller 20cm hvis de oppholder seg
    der på kveldstid. 


