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A rovarok hátrányosan érinthetik üzleti vállalkozását. A szennyezett áru minőségromláshoz vezet, a  
kármentesítés pedig többletköltséget von maga után. Mi az SGS-nél tisztában vagyunk azzal, hogy a 
megelőzés jobb az utólagos kezelésnél, és számos gázosítási szolgáltatást fejlesztettünk ki a kockázatok 
csökkentésére, a károk kijavítására, valamint környezetünk és az emberek védelmére.

A szállítást megelőző kezeléstől az 
átrakodásig, valamint az ömlesztett és 
zsákolt termények kikötőbe érkezéséig, 
gázosításra kiképzett szakembereink 
csapata a legjobb módszere ket, anya-
gokat és berendezéseket alkalmazza a 
rovarfertőzési problémák kezelésére, 
illetve azok megelőzésére. Munkatár-
saink rugalmasan, gyorsan és hatéko-
nyan dolgoznak, hogy biztosítsák a helyi 
és a nemzetközi árukezelési sza bályok 
előírásainak megfelelő, azonnali és  
biztonságos beavatkozást.

IMPORT ÉS EXPORT SZOLGÁLTATÁSOK

•	 Karantén és szállítás előtti áruke-
zelés

•	 Az áru rovarok és atkák elleni 
védelme

•	 A raktárban, silóban, vonaton, 
teher autón vagy konténerben tárolt 
ömlesztett és zsákos áru kezelése

•	 Uszály fertőtlenítése szállítás 
közben

•	 Fedélzeti tároló csótány- és rágcsá-
lómentességének ellenőrzése

•	 Üres rakományterek fertőtlenítése

•	 Kikötőtől kikötőig szolgáltatá-
sok (gázosítás berakodáskor, 
megérkezés utáni ellenőrző szol-
gáltatás)

•	 Fertőtlenítőszer eltávolítása, ártal-
matlanná tétele

•	 Gázmentesség mérés: szállítmány-
koncentráció-értékelés, biztonsági 
ellenőrzés

FELDOLGOZÓ ÜZEMEK

•	 Gázosítás

•	 Fertőtlenítés

ÉLELMISZERIPAR

•	 Megelőzés, ellenőrzés, kártevők 
elleni védekezés

INGATLANOK, ÉPÍTMÉNYEK

•	 Faanyagkárosító rovarok elleni 
védekezés

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

•	 Harmadik fél részére történő gázo-
sítás

•	 Gázosítással kapcsolatos szakmai 
tréning

•	 Légtérellenőrzés

•	 Rakodótér ultrahangos vizsgálata

MIÉRT AZ SGS?

Nemzetközi szakértői hálózatával az 
SGS gázosításért felelős csapata készen 
áll arra, hogy az ellátási lánc minden sza-
kaszában csökkentse a mezőgazdasági 
termékeket érintő kocká zatokat és az 
előforduló káreseményeket. A gázosítási 
szolgáltatásoktól a testreszabott egyedi 
megoldá sokig, a kezelések, a módsze-
rek, a szabályozások átfogó szakmai 
ismeretének birtokában ideális partne-
rei vagyunk az áruk és késztermékek 
kocká zati tényezőinek felmérésében és 
enyhítésében.

AZ SGS A VILÁG VEZETŐ VIZSGÁLÓ, HITELESÍTŐ, ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ VÁLLALATA.

KAPCSOLAT:

SGS HUNGÁRIA KFT.
1124 Budapest

Sirály u. 4.

Tel.: + 36 1 309 3300

E-mail: sales.hu@sgs.com

Web: www.sgs.hu
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