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Programma 

Ochtend:
Theorie en demonstratie basiskennis 
EPR en veilig werken volgens het werk 
protocol/procedure veilig bestrijden.

Middag:
Oefenen Werkprocedures en persoonlijke 
bescherming bestrijden EPR, theorie- en 
praktijktoets

Wat?

 � Levensfases en gezondheidsrisico’s 
van de EPR

 � Verschillende 
bestrijdingsmogelijkheden

 � EPR-nesten visueel opsporen

 � Mechanische bestrijding van de EPR

 � Werken met het protocol “Veilig 
bestrijden van de Eikenprocessierups”

 � Bescherming tegen 
gezondheidsrisico’s van de EPR

 � De correcte wijze van het afvoeren en 
verwerken van EPR-afval

 � Veilig uitvoeren van EPR-bestrijding

Waar?

Deze opleiding kan doorgaan bij de klant 
ter plaatse of in ons trainingscenter te 
Menen.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor iedereen 
die te maken heeft met de uitvoering van 
de EPR-bestrijding en zeker ook natuur-, 
boom-, park- en landschapsverzorgers. 

OPLEIDING

Afgelopen jaren worden we steeds meer geconfronteerd met de  opkomst 
van de eikenprocessierups (EPR). Naast de ongemakken en irritaties 
kunnen de brandhaartjes bij zowel mens als dier serieuze allergische 
reacties veroorzaken van de huid, slijmviezen en ogen. Als de haartjes 
worden ingeademd kan dit in extreme gevallen zelfs levensbedreigend zijn.

Het is cruciaal dat de rupsen op een veilige en gecontroleerde manier 
bestreden worden. Daarom biedt Condor Safety nu een curatieve oplossing 
aan in de vorm van een opleiding, persoonlijke beschermingsmiddelen en 
specifi eke bestrijdingsproducten.

Eigenschappen

 � Biologisch afbreekbaar

 � Niet toxisch

 � Duurzaam

 � Bevat geen oplosmiddelen

 � Bevat geen weekmakers

 � Bevat geen zware metalen

 � Bevat geen biocides

 � Bevat geen Insecticiden

 � Geeft een sterke harde 
verbinding

 � Is niet schadelijk voor 
de bodemgesteldheid 
en oppervlakte water. 
Dit geldt ook voor 
waterwingebieden

Stappenplan

 � Stap 1
De can Catefi x goed schudden voor 
gebruik. Giet Catefi x vervolgens 
rechtstreeks vanuit de verpakking in uw 
lagedrukspuit.

 � Stap 2
Spray een ring rondom het nest met een 
overlap van circa 5 centimeter en spray 
Catefi x vervolgens op de buitenzijde van 
het nest tot alle rupsen en spinsel bedekt 
zijn met Catefi x.

 � Stap 3
Injecteer vervolgens Catefi x goed in het 
nest. Dit doet u d.m.v. het uiteinde van uw 
spuit bovenin in het nest te houden. Het 
verbruik is volgens opgave gelijk aan de 
inhoud van het nest. Dus voor een nest van 
0,5 liter inhoud heeft u ook 0,5 liter Catefi x 
nodig.

 � Stap 4
Wacht 1-2 minuten en kijk of alle rupsen 
goed in contact werden gebracht met 
Catefi x. Is dit niet het geval behandel het 
nest dan nog een keer na.

CATEFIX

CATEFIX is een watergebaseerd fi xeermiddel 
op basis van hoogwaardige en hernieuwbare 
plantaardige grondstoffen voor het bestrijden 
van de eikenprocessierupsen en hun 
nesten. CATEFIX dringt diep door in het nest 
en vormt samen met de rupsen een harde 
ondoordringbare verbinding.

CATEFIX zorgt tevens voor de fi xatie van de 
brandharen. Na aanbrengen van CATEFIX hoeft 
het nest niet te worden weggezogen.

STAP 1  
De can Catefix goed schudden voor gebruik. Giet Catefix 
vervolgens rechtstreeks vanuit de verpakking in uw lagedrukspuit.

IN 4 STAPPEN  

AAN DE SLAG MET CATEFIX

STAP 2  
Spray een ring rondom het nest met een overlap van circa 5 
centimeter en spray Catefix vervolgens op de buitenzijde van het 
nest tot alle rupsen en spinsel bedekt zijn met Catefix. 

STAP 3  
Injecteer vervolgens Catefix goed in het nest. Dit doet u d.m.v. 
het uiteinde van uw spuit bovenin in het nest te houden zodat alle 
rupsen doordrenkt worden met Catefix. De rupsen gaan vervolgens 
bewegen en komen tezamen met hun brandharen vast te zitten. 
Ook halverwege het nest goed aan de buitenzijde behandelen en 
tevens injecteren. Tijdens het verwerken zult u zien dat Catefix (nog 
in vloeibare vorm) tijdens het aanbrengen geruim door het nest heen 
sijpelt. Dit is ook de bedoeling. Een nest is niet waterdicht. Het 
verbruik is volgens opgave gelijk aan de inhoud van het nest. Dus 
voor een nest van 0,5 liter inhoud heeft u ook 0,5 liter Catefix nodig.    

STAP 4  
Wacht 1-2 minuten en kijk of u daadwerkelijk alle rupsen goed in 
contact heeft gebracht met Catefix. Is dit niet het geval behandel het 
nest dan nog een keer na. 

Vanaf nu hoeft u niets meer doen! Catefix droogt in een aantal uur 
op en vormt een "glas" harde verbinding in en rondom het nest.

CATEFIX BV  -  Paradijslaan 17  -  5581 WB  Waalre  -        info@catefix.nl
WWW.CATEFIX.NLKvK 7748 5990  -  BTW NL86 102 23 85 B01
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PRODUCTENPAKKET
HERPB1
Afspoelbare helm met 
schouderkap RPB Z-link

MARPB1
Moteraangedreven 
ademhalingssysteem RPB PX4

SLRPPB1
Slang voor 
ademhalingssysteem

ROS3.ORF
Waterdichte overall

WWOSG1
Wegwerpoverall 
Safegard 76

VLA
Soepele veiligheidslaarzen 
Acifort

EHK2
EHBO Trommel 
eikenprocessierups

SH86 FL 
Zuiger 
eikenprocessierups

ZZEPR1
Zak voor zuiger 

RSGTM1 
Rugsproeier: afspoelen 
herbruikbaar pak of inspuiten 
van nesten met lijm

FMPRC1
Biologisch afbreekbaar 
fi xeermidel Catefi x

HSKA1
Katoen    

HSS6
Showa 73

HSS5
Showa 
7555 

   HSS7
Showa 
720R 

�        stijn@condorsafety.be

�     +32 (0)492 94 29 54

Meer info of 
interesse?

Meer info over de producten op 
shop.condorsafety.be
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verwerken van EPR-afval

 � Veilig uitvoeren van EPR-bestrijding

Waar?

Deze opleiding kan doorgaan bij de klant 
ter plaatse of in ons trainingscenter te 
Menen.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor iedereen 
die te maken heeft met de uitvoering van 
de EPR-bestrijding en zeker ook natuur-, 
boom-, park- en landschapsverzorgers. 

OPLEIDING

Afgelopen jaren worden we steeds meer geconfronteerd met de  opkomst 
van de eikenprocessierups (EPR). Naast de ongemakken en irritaties 
kunnen de brandhaartjes bij zowel mens als dier serieuze allergische 
reacties veroorzaken van de huid, slijmviezen en ogen. Als de haartjes 
worden ingeademd kan dit in extreme gevallen zelfs levensbedreigend zijn.

Het is cruciaal dat de rupsen op een veilige en gecontroleerde manier 
bestreden worden. Daarom biedt Condor Safety nu een curatieve oplossing 
aan in de vorm van een opleiding, persoonlijke beschermingsmiddelen en 
specifi eke bestrijdingsproducten.

Eigenschappen

 � Biologisch afbreekbaar

 � Niet toxisch

 � Duurzaam

 � Bevat geen oplosmiddelen

 � Bevat geen weekmakers

 � Bevat geen zware metalen

 � Bevat geen biocides

 � Bevat geen Insecticiden

 � Geeft een sterke harde 
verbinding

 � Is niet schadelijk voor 
de bodemgesteldheid 
en oppervlakte water. 
Dit geldt ook voor 
waterwingebieden

Stappenplan

 � Stap 1
De can Catefi x goed schudden voor 
gebruik. Giet Catefi x vervolgens 
rechtstreeks vanuit de verpakking in uw 
lagedrukspuit.

 � Stap 2
Spray een ring rondom het nest met een 
overlap van circa 5 centimeter en spray 
Catefi x vervolgens op de buitenzijde van 
het nest tot alle rupsen en spinsel bedekt 
zijn met Catefi x.

 � Stap 3
Injecteer vervolgens Catefi x goed in het 
nest. Dit doet u d.m.v. het uiteinde van uw 
spuit bovenin in het nest te houden. Het 
verbruik is volgens opgave gelijk aan de 
inhoud van het nest. Dus voor een nest van 
0,5 liter inhoud heeft u ook 0,5 liter Catefi x 
nodig.

 � Stap 4
Wacht 1-2 minuten en kijk of alle rupsen 
goed in contact werden gebracht met 
Catefi x. Is dit niet het geval behandel het 
nest dan nog een keer na.

CATEFIX

CATEFIX is een watergebaseerd fi xeermiddel 
op basis van hoogwaardige en hernieuwbare 
plantaardige grondstoffen voor het bestrijden 
van de eikenprocessierupsen en hun 
nesten. CATEFIX dringt diep door in het nest 
en vormt samen met de rupsen een harde 
ondoordringbare verbinding.

CATEFIX zorgt tevens voor de fi xatie van de 
brandharen. Na aanbrengen van CATEFIX hoeft 
het nest niet te worden weggezogen.

STAP 1  
De can Catefix goed schudden voor gebruik. Giet Catefix 
vervolgens rechtstreeks vanuit de verpakking in uw lagedrukspuit.

IN 4 STAPPEN  

AAN DE SLAG MET CATEFIX

STAP 2  
Spray een ring rondom het nest met een overlap van circa 5 
centimeter en spray Catefix vervolgens op de buitenzijde van het 
nest tot alle rupsen en spinsel bedekt zijn met Catefix. 

STAP 3  
Injecteer vervolgens Catefix goed in het nest. Dit doet u d.m.v. 
het uiteinde van uw spuit bovenin in het nest te houden zodat alle 
rupsen doordrenkt worden met Catefix. De rupsen gaan vervolgens 
bewegen en komen tezamen met hun brandharen vast te zitten. 
Ook halverwege het nest goed aan de buitenzijde behandelen en 
tevens injecteren. Tijdens het verwerken zult u zien dat Catefix (nog 
in vloeibare vorm) tijdens het aanbrengen geruim door het nest heen 
sijpelt. Dit is ook de bedoeling. Een nest is niet waterdicht. Het 
verbruik is volgens opgave gelijk aan de inhoud van het nest. Dus 
voor een nest van 0,5 liter inhoud heeft u ook 0,5 liter Catefix nodig.    

STAP 4  
Wacht 1-2 minuten en kijk of u daadwerkelijk alle rupsen goed in 
contact heeft gebracht met Catefix. Is dit niet het geval behandel het 
nest dan nog een keer na. 

Vanaf nu hoeft u niets meer doen! Catefix droogt in een aantal uur 
op en vormt een "glas" harde verbinding in en rondom het nest.
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PRODUCTENPAKKET
HERPB1
Afspoelbare helm met 
schouderkap RPB Z-link

MARPB1
Moteraangedreven 
ademhalingssysteem RPB PX4

SLRPPB1
Slang voor 
ademhalingssysteem

ROS3.ORF
Waterdichte overall

WWOSG1
Wegwerpoverall 
Safegard 76

VLA
Soepele veiligheidslaarzen 
Acifort

EHK2
EHBO Trommel 
eikenprocessierups

SH86 FL 
Zuiger 
eikenprocessierups

ZZEPR1
Zak voor zuiger 

RSGTM1 
Rugsproeier: afspoelen 
herbruikbaar pak of inspuiten 
van nesten met lijm

FMPRC1
Biologisch afbreekbaar 
fi xeermidel Catefi x

HSKA1
Katoen    

HSS6
Showa 73

HSS5
Showa 
7555 

   HSS7
Showa 
720R 

�        stijn@condorsafety.be

�     +32 (0)492 94 29 54

Meer info of 
interesse?

Meer info over de producten op 
shop.condorsafety.be



BESTRIJDING 

EIKENPROCESSIERUPS

Een handig overzicht van al onze activiteiten, opleidingen en events
 kan je vinden op onze website www.condorsafety.be

Je kan ons ook een virtueel bezoekje brengen via

�          �         �       

Krommebeekstraat 44
8930 Menen
056 22 50 22
info@condorsafety.be
www.condorsafety.be 

RISICO’S 
HOREN BIJ 
JE VAK, 
ONGEVALLEN 
NIET


