
 

Mobiele Stikstof Generator 
 

Laag zuurstof behandelingen zijn mogelijk in gebouwen, schepen, 

silo’s en meer. Wij passen onze werkzaamheden aan de 

omgevingsfactoren aan. Met behulp van onze materialen maken 

wij de te behandelen ruimte(s) gas en luchtdicht.  Vervolgens 

wordt de zuurstof verdreven door stikstof toe te voegen. 

Afhankelijk van de grootte van de te behandelen ruimte en het te 

behandelen product worden de parameters (stikstof, zuurstof, 

temperatuur en vochtigheid) op een bepaald niveau gesteld voor 

een bepaalde tijd.  

Dit betekent dat aanwezige ongedierte of insecten effectief 

bestreden worden middels het toepassen van laagzuurstof in 

afgesloten ruimtes, waarbij alle levensstadia van insecten worden 

afgedood, te weten eitjes, larven en poppen.  

 

Full Service 
 

Wij zijn een full serviceorganisatie. Centraal gelegen 

tussen de Port of Rotterdam, Moerdijk en Port of 

Antwerp vindt u onze Service Terminal in 

Numansdorp. 

 

Hier beschikken wij over diverse behandelkamers 

waarin zowel kleine voedingspartijen als ook compleet 

geladen 20ft of 40ft containers in één keer behandeld 

kunnen worden zonder de containers te lossen. 

 

Non-toxische Bestrijdingen Ongedierte en Insecten 
 

Het bestrijden van ongedierte en insecten in voedingsmiddelen door middel van Laag Zuurstof is een efficiënte en biologische non-

toxische behandelmethode. Met onze mobiele stikstof generator kunnen wij naar u toe komen om behandelingen uit te voeren.  

Laag zuurstof is een veilige behandeling voor uw producten die door deze techniek niet worden aangetast of negatief worden 

beïnvloed. De behandeling laat geen residuen achter op de behandelde producten en er ontwikkelt zich geen resistentie.  
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✓ 100% non-toxische behandelingen  

✓ Voldoet aan de eisen voor  

    behandeling van biologisch  

    gecertificeerde producten 

✓ CA-behandeling van goederen,  

    containers, gebouwen,  

    duwbakken en silo’s 

✓ SKAL geaccepteerd  

 

Specialist op het gebied van 
biologische, non-toxische 

behandelingen van 
voedingsmiddelen, containers, 
houten verpakkingsmaterialen, 
gebouwen, vliegtuigen, silo’s, 

schepen en meer. 


