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Hälsningar till katten! peeweeinternational.com

PeeWee-systemet består av en övre låda med 
ett galler (A) och en undre låda (B). Fyll den övre 
lådan med PeeWee-pellets till den angivna 
nivån (cirka 2 cm).
Mer pellets behövs inte!

Lägg en handfull PeeWee-pellets i den undre 
lådan så att urin från det första besöket kan 
absorberas.

När katten kissar försvinner 90 % av urinen 
ned genom gallret till den undre lådan. Resten 
absorberas av pelletsen i den övre lådan. Pel-
letsen faller isär till spån.

När katten krafsar i spånen ramlar de ner i 
den undre lådan. Skaka på den övre lådan eller 
använd PeeWee-spaden så att de smutsiga 
spånen försvinner ner genom gallret till den 
undre lådan. Lägg om så behövs i lite mer 
PeeWee-pellets så att nivån i den övre lådan 
förblir densamma. 

Ta en gång om dagen bort avföringen med 
PeeWee-spaden.

Töm den undre lådan när den är nästan full (un-
gefär 1 gång i veckan). Ju mer spån i den undre 
lådan, desto mer urinlukt absorberas.

Rengör den undre lådan. Använd inte en skur-
svamp eller slipmedel. De orsakar små repor 
som bildar en grogrund för bakterier vilket 
leder till stank. Undvik starka rengöringsmedel 
(till exempel klor). Använd en mild tvållösning 
eller hett vatten med ättika eller bikarbonat/
bakpulver.

Träpelletsen är mycket effektiva och
100% biologiskt nedbrytbara!

SWE
PeeWee-pellets produceras av Mockfjärds 
Biobränsle i Dalarna. Företaget tillverkar bland 
annat träpellets som används som biobränsle.

I Sverige används ofta träpellets som bränsle. 
Träpelletsen tillverkas av sågspån som är en 
restprodukt i träindustrin. Sågspånet torkas 
först och pressas sedan under mycket högt 
tryck till pellets.

För tillverkningen av PeeWee-pellets används 
en separat produktionslinje i samma fabrik. 
PeeWee-pellets tillverkas bara av en viss typ av 
omsorgsfullt utvalda träd.
 

Träden väljs noggrant ut efter absorptions- 
förmåga och förmåga att neutralisera 
ammoniakdoft. De får dessa egenskaper 
av det kalla klimatet. Till skillnad från andra 
kattlådepellets används aldrig blad eller bark till 
PeeWee.

Vid tillverkningen av PeeWee-pellets används 
alltid samma sorts träslag, vilket gör att vi kan 
garantera en konstant hög kvalitet. Produk-
ten innehåller inga tillsatser: inga doftämnen, 
lim, bindemedel eller andra kemiska tillsatser. 
”Hemligheten” bakom produkten ligger i det 
höga presstrycket och den långa torktiden. På 
så sätt kan pelletsen varken frysa eller ruttna.
 

Alla katter är olika, men ägaren kan 
påverka hur snabbt katten vänjer sig 
vid och accepterar PeeWee-kattlåde-
systemet.

Tålamod
Den ena katten kommer att acceptera 
PeeWee-kattlådesystemet snabbare än 
den andra. För vissa katter tar det flera 
veckor att vänja sig. För att lyckas är det 
bäst att inte förhasta sig. Ge inte  upp. 
Ha stort tålamod.

Tid
Ge din katt tid att undersöka PeeWee- 
kattlådesystemet. Låt dörren stå öppen 
till utrymmet där kattlådan står, och ge 
din katt lite godsaker. Beröm din katt och 
uppmuntra den när den undersöker den
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 nya kattlådan. Låt din katt vara nyfiken 
och upptäcka PeeWee-systemet i sitt 
eget tempo.

Ny plats
Om du tänker ha PeeWee-kattlådesys-
temet i ett annat utrymme än där katt-
lådan stod tidigare, flytta då  först den 
gamla kattlådan till det nya utrymmet. 
Om det nya utrymmet befinner sig långt 
från det gamla, flytta då den gamla lådan 
en bit i taget, så att din katt i lugn och ro 
kan vänja sig vid det nya stället. Låt se-
dan den gamla kattlådan stå kvar på den 
nya platsen, men töm den inte längre.
 
Fortsatt
Täck eventuellt PeeWee-pelletsen med 
ett lager av den fyllning som din katt är 

van vid. Lägg i allt fler PeeWee-pellets 
och allt mindre av den gamla fyllningen
i PeeWee-kattlådan. Din katt kommer 
långsamt att vänja sig vid PeeWee-katt-
lådesystemet.

OBS: PeeWee-kattlådesystemet kom-
mer inte att fungera optimalt så länge 
PeeWee-pelletsen blandas upp med 
annan fyllning.
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