Avantajele folosirii plaselor contra insectelor
Odata cu inlocuirea ferestrelor si alte lucrari de renovare aduse locuintei dumneavoastra, este indicat sa analizati si instalarea unor plase pentru
tantari, care sa va protejeze locuinta de insectele neplacute, si bolile oribile transmise de acestea. Mai ales daca locuiti in zone umbroase, inconjurate
de apa, stiti cat de enervante pot sa fie mustele, tantarii si fluturii de noapte care ne intra pe inserate in casa. Ei bine, instalarea de plase bine facute si
de calitate superioara va poate proteja de muscaturile acestora. Plasele pentru tantari se gasesc astazi pe piata intr-o varietate de forme si culori. Iata
cateva sugestii pentru a le alege pe cele mai potrivite. 1) Forma si dimensiunea plaselor: primul si cel mai important lucru este sa alegeti o plasa
suficient de spatioasa pentru a acoperi intreaga suprafata a ferestrei. O panza bina va avea gaurile de aproximativ 1.2mm per 1.2 mm astfel incat
insectele sa nu poata trece, dar aerul sa ventileze in continuare incaperea fara probleme In mod normal, plasa este instalata intr-o rama si intinsa
perfect, rama care se monteaza in exteriorul ferestrei. Astfel, fereastra poate fi deschisa pentru aerisire, iar locuinta protejata de insecte fara probleme.
Unele rame se pun pe balamale, in asa fel incat sa se poata da la o parte atunci cat de doreste o ventilatie mai puternica, sau o deschidere mai larga.
2) Materialul: Cele mai comune materiale folosite pentru producerea de plase contra insecte sunt polyesterul si bumbacul. Astazi insa, se pot face
plase din fir de plastic sau materiale mult mai fine care sa permita o vizibilitate mai larga si un acces mai bun al luminii in casa. Este esential ca panza
sa fie usoara, sa reziste la intemperiile naturii fara sa se degradeze sau urateasca in timp. La fel d eimportanta este si grosimea – cu cat mai subtire
cu atat plasa va fi mai transparenta. Pentru obtinerea unei plase de calitate este esential sa alegeti una care a fost tratata impotriva insectelor prin
folosirea de diferite insecticide de calitate superioara. Daca alegeti o plasa tratata, aceasta va putea fi folosita fara a fi inlocuita pe parcursul a cel putin
un an, indiferent de vremea de afara. Puteti sa o tratati si dumneavoastra, dar un insecticid sprayat pe suprafata plasei nu va avea aceasi eficienta si
durabilitate ca un tratament in profunzime al materialului. 4) Varietate: plasele pentru tantari se gasesc intr-un numar mare de forme si stiluri. Unele
inca nici nu au ajuns sa fie foarte populare la noi in tara. Iata ce puteti gasi pe internet sau in magazine: * Plase pentru cap si corp: acestea se
folosesc de obicei cand mergeti la pescuit sau cu cortul si sunt facute sa acopere orice parte a corpului doriti. * Plase de interior: acestea sunt cele
despre care vorbeam mai devreme, care se monteaza in geamuri sau ferestre si protejeaza interiorul caselor de accesul insectelor. Astfel copiii
dumneavoastra vor fi protejati de intepaturi. Mai mult, daca achizitionati ferestre noi, unii furnizorii inlcud in acelasi pret termopane si cateva plase
gratuite. * Plase pentru echipamente: Acestea sunt facute sa acopere anumite masini si echipamente mai speciale. Iata cateva exemple: carucioarele
copiilor, suprafata patului, masa cu mancare de picnic si altele. Acum ca ati aflat cele mai importante detalii despre plasele contra insectelor, puteti
face o investitie suplimentara pentru a va proteja familie sau locuinta. De ce sa fiti deranjat de insecte in permanenta cand puteti scapa de ele o data
pentru totdeauna?
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