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Od 1991 roku

SAURUS - system zwalczania szkodników mikrofalami
Najnowsze osiągnięcia nauki i przemysłu, pozwoliły w ostatnich latach na opracowanie metody pozwalającej na zwalczanie szkodników
za pomocą fal elektromagnetycznych. Jest to nowy produkt opatentowany przez firmę MBL Solutions, o nazwie "SAURUS".
TECHNOLOGIA MIKROFALOWA SAURUS

Nowa technologia mikrofalowa pozwala na zwalczanie szkodników drewna, grzybów i bakterii bez używania środków chemicznych
"chemikaliów" i w każdych warunkach. Spełnia potrzeby rynku zaspokajane dotąd tradycyjnymi technologiami, jednak w odróżnieniu od
nich, jest produktem na miarę XXI wieku, produktem, dzięki któremu pojęcie "eco-line" wchodzi na stałe w tą dziedzinę ludzkiego życia.
ZASADA DZIAŁANIA TECHNOLOGII MIKROFALOWEJ
System SAURUS służący do dezynsekcji termicznej (mikrofalowej) pozwala zwalczać szkodniki drewna, jak również grzyby czy bakterie,
w ciągu całego roku. Do tej pory ograniczeniem w walce z ksylofagami były względy klimatyczne, ponieważ dezynsekcja gazowa jest w
100% skuteczna tylko w dodatnich temperaturach. Dezynsekcja termiczna przy użyciu mobilnego systemu mikrofalowego SAURUS jest
niezależna od czynników zewnętrznych (temperatury, wilgotności, obecności ludzi i zwierząt).
Nowa ekologiczna technologia daje możliwość walki z uciążliwymi również w zimie larwami szkodników drewna, bez konieczności
opuszczania mieszkania.
Powszechnie wiadomo, że ksylofagiczne owady giną wewnątrz drewna w temperaturze z przedziału 55 - 56 stopni Celcjusza (norma
ISPM 15). Działanie metody mikrofalowej polega na ogrzewaniu masy drewna, prowadząc do śmierci szkodnika w hipertermii, nie
wpływając przy tym w żaden sposób na drewno i otoczenie.

W przeciwieństwie do standardowej obróbki termicznej, jej innowacyjność wynika z faktu, iż w rzeczywistości działa ona bezpośrednio w
leczonym materiale, nie ogrzewając powietrza. Urządzenie emitujące fale elektromagnetyczne, pobudza do drgań cząsteczki wody
znajdujące się w drewnie. Tarcie powodowane ruchem cząsteczek transferuje energię elektryczną w ciepło w całym przekroju drewna.
Mobilność, monitorowanie i kontrola procesu leczenia, ukierunkowanie działań, zapewniają 100% skuteczność, zachowując przy tym
wszystkie normy bezpieczeństwa na poziomie europejskim. Jest to urządzenie w pełni ekologiczne, ponieważ fale mikrofalowe są
nieszkodliwe dla środowiska.
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