Stallpellets
utanför boxen...
Stallpellets fungerar utmärkt också
till smådjur såsom t ex katter,
kaniner och kycklingar.
Tillvägagångssättet för kaniner och
kycklingar är detsamma som till
hästar – vattna och låt falla isär till
sågspån.
Till katten ska du dock inte vattna
pelletsen. Stallpellets ska täcka
hela ytan i kattlådan, ett cirka 2-4 cm
tjockt lager. Kattkisset sugs upp av
pelletsen som faller isär till spån.

Uppbyggnad pelletsbädd:
Vid uppstart går det åt 6-8 säckar Stallpellets till en box på
cirka 9 kvadratmeter.
– Fördela pelletsen i den rengjorda boxen.
– Vattna. Vi rekommenderar cirka 10 liter vatten per 14 kg-säck.
Sprid vattnet jämnt i boxen för bästa resultat.
– Låt pelletsen svälla i cirka 15 minuter. Rör runt och vattna
ytterligare om allt inte lösts upp.
Tips: Har du ett kallstall och vill lägga ny bädd på vintern, rekommenderar
vi att du vattnar och löser upp pelletsen i t ex en skottkärra och sedan
lägger in det färdigupplösta materialet i boxen.

Vid påfyllning:
– Vattna direkt i öppnad säck,
– kratta undan strö i ett hörn av
boxen och lägg pellets direkt
på boxgolvet
– eller lägg pellets i en skottkärra,
vattna och låt svälla.
Normal åtgång 1-2 säckar/vecka beroende på hur stor box, hur
renlig häst och hur mycket den vistas inne.
Tips: Blir miljön i stallet väldigt fuktig t ex under en mild vinter, kan vattenmängden minskas. Är stallmiljön varm och torr eller om hästen behöver
fuktigare underlag för att undvika hosta eller hovproblem, kan man
vattna mer. Det går också bra att vattna extra på redan upplöst material.

Kort om Stallpellets:
• Dammar minimalt efter vattning
• Hög uppsugningsförmåga
• Lätt att lagra och hantera
• Ren naturprodukt
• Motverkar liggsår

www.stallpellets.com
facebook.com/stallpellets

• Lättmockat
• Mycket prisvärt
• Direktleverans eller
avhämtning hos lokala
återförsäljare

En säck med 14 kg Stallpellets
räcker cirka 3 månader till en katt.

Anpassad för djurhållning
– inte för eldning
Stallpellets är speciellt framtagen
för bästa uppsugningsförmåga, inte
energivärde.
Stallpellets har en annan spånmix
än värmepellets samt är lösare
pressad. Den återgår därför snabbt
till sågspån och ger en luftig bädd.
SCA använder svensk kontrollerad
råvara utan tillsatser.
Bra funktion även med kallt vatten.

Se vår instruktionsfilm, få tips och
läs mer på www.stallpellets.com
Här hittar du även information om
hur du beställer samt närmaste
återförsäljare.

www.areskoog.se

Uppstart och underhåll av
bädd med Stallpellets

