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Saudações ao gato! peeweeinternational.com

O tabuleiro para excrementos PeeWee consiste 
num tabuleiro superior com uma grelha (A) e 
um tabuleiro inferior (B). 
Encha o tabuleiro superior com pellets PeeWee 
até ao nível indicado (aproximadamente 2cm).
A utilização de mais pellets não será 
necessária!

Coloque uma mão cheia de pellets PeeWee no 
tabuleiro inferior para que a humidade possa 
ser absorvida durante a primeira utilização.

Quando o gato urina, 90% da urina desaparece 
através da grelha no tabuleiro inferior. A parte 
restante será absorvida pelos pellets no tabu-
leiro superior, vindo esta a decompor-se sob a 
forma de serragem.

O gato ao escavar faz com que a serragem suja 
do tabuleiro superior caia através da grelha no 
tabuleiro inferior. Sacuda o tabuleiro superior 
ou utilize a pequena pá a fim de que toda a 
serragem suja desapareça através da grelha no 
tabuleiro inferior. Acrescente, se necessário, 
um punhado de pellets PeeWee no tabuleiro 
superior de modo a manter o nível indicado.

Remova uma vez por dia as fezes utilizando a 
pequena colher PeeWee.

5 Esvazie o tabuleiro inferior quando este 
estiver quase cheio (aproximadamente uma 
vez por semana). Quanto mais serragem nele 
existir mais o odor de urina será absorvido.

Limpe o tabuleiro inferior. Não utilize qualquer 
esfregão ou agentes abrasivos. Estes causam 
arranhões minúsculos que constituem um 
terreno fértil para a formação de bactérias 
causadoras de maus cheiros. Evite a utilização 
de agentes de limpeza agressivos (tais como 
o cloro). Em vez disso, utilize uma solução de 
sabão neutro ou de água quente com vinagre 
ou bicarbonato. Os pellets de madeira são supereconómicos 

e 100% biodegradáveis!

POR
Os pellets PeeWee são produzidos pela 
Mockfjärds Biobränsle na Suécia. Esta empresa 
produz, entre outro, pellets de madeira como 
biocombustível. 
Na Suécia, o aquecimento é muitas vezes feito 
a partir de pellets de madeira. Estes pellets de 
madeira são produzidos a partir da serradura 
que resulta da indústria da madeira. A serradura 
é primeiramente secada e em seguida prensa-
da em pellets a uma pressão muito elevada.

A produção dos pellets PeeWee constitui uma 
linha separada na mesma fábrica. Os pellets 
PeeWee só podem ser produzidos quando um 
certo tipo de árvores cuidadosamente selecio-
nadas são serradas. Após pesquisa exaustiva, 
as árvores são selecionadas de acordo com a 
sua capacidade de absorção e de neutralização 
do cheiro a amoníaco. 

As suas propriedades específicas são devidas 
ao clima frio. Contrariamente ao que sucede 
em outros pellets para tabuleiro de excremen-
tos, nos pellets de madeira PeeWee nunca são 
processadas folhas ou cascas.

Para a produção dos pellets de madeira PeeWee 
são sempre utilizadas as mesmas árvores. Esse 
processo serve a assegurar uma qualidade 
constante e garantida. 
Nada é adicionado: ausência de fragrâncias, 
de cola, de aglutinantes ou de outros aditivos 
químicos. O “segredo” reside na forma de 
prensagem a alta pressão e no longo processo 
de secagem. Dessa forma é impedido que os 
mesmos venham a congelar ou a apodrecer.   

Cada gato é diferente, mas a abordagem 
do proprietário tem uma forte influência 
sobre a forma como o gato virá a aceitar o 
sistema de tabuleiros para excrementos.

Paciência
Alguns gatos aceitam o tabuleiro para 
excrementos PeeWee muito mais rapida-
mente que outros. Outros gatos levam se-
manas para se acostumarem à mudança. 
A melhor maneira de ter sucesso é de nada 
apressar. Mantenha-se firme e sobretudo 
paciente.

Tempo 
Dê tempo ao seu gato para examinar o 
tabuleiro para excrementos PeeWee. 
Deixe a porta da sala onde o tabuleiro se 
encontra aberta e ofereça ao seu gato 
algo apetitoso. Elogie e encoraje o seu 

POR

gato quando este se encontra em fase 
de investigação. Deixe que o seu gato 
fique curioso e que este se familiarize a 
seu próprio ritmo com o tabuleiro para 
excrementos PeeWee.

Novo Local
Se o tabuleiro para excrementos PeeWee 
for colocado num outro espaço diferente 
daquele onde se encontrava o tabuleiro 
para excrementos antigo, mude primei-
ramente o tabuleiro para excrementos 
antigo para o novo local. Se o novo espaço 
se encontrar muito afastado do anterior, 
desloque o tabuleiro para excrementos 
antigo um pouco de cada vez de forma 
a que o seu gasto possa se habituar ao 
novo local do tabuleiro para excrementos. 
Deixe o tabuleiro para excrementos antigo 
ficar no novo lugar mas não proceda à sua 

limpeza.
Para além disso 

Cubra eventualmente os granulados 
PeeWee com uma pequena camada da 
serragem a que o seu gato estava 
habituado. Aumente progressivamente 
a quantidade de granulados PeeWee e 
diminua de igual modo a quantidade de 
serragem antiga no tabuleiro PeeWee. 
Desse modo, o seu gato habituar-se-á 
lentamente ao sistema de tabuleiros 
PeeWee.

N.B. : O sistema de tabuleiros para 
excrementos PeeWee não funcionará de 
forma perfeita enquanto os pellets de 
maedeira PeeWee forem misturados com 
o enchimento de outro produto.

Os pellets de madeira 
exclusivos PeeWee  

O melhor sistema 
de tabuleiros 

para excrementos
do mundo 

A adaptação ao sistema de tabuleiros para excrementos
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