
A
B

1

2

3

4

5

6

Hils din kat! peeweeinternational.com

PeeWee-kattebakken består af en overbakke 
med rist (A) og en underbakke (B). 
Fyld overbakken med PeeWee-piller til det 
angivne niveau (cirka 2 centimeter).
Det er ikke nødvendigt at bruge flere 
træpiller!

Kom en håndfuld træpiller i den nederste bakke, 
således at fugt kan absorberes første gang, 
katten tisser.

Når katten tisser, forsvinder 90 % af urinen 
gennem risten og ned i underbakken. Resten 
absorberes af træpillerne i overbakken, som 
smuldrer til savsmuld.

Når katten graver, falder det forurenede 
savsmuld gennem overbakkens rist og ned i
underbakken. Ryst overbakken, eller brug 
skovlen, så alt det forurenede savsmuld falder 
gennem risten og ned i underbakken. Kom 
eventuelt en håndfuld PeeWee-piller i overbak-
ken så niveauet opretholdes.

Fjern kattens ekskrementer med PeeWee- 
skovlen en gang om dagen.

Tøm underbakken, når den er næsten fuld (ca. 
1 gang om ugen). Jo mere savsmuld der er i, jo 
bedre absorberes urinlugten.

Rengør underbakken. Brug ikke skuresvampe 
eller skuremidler. Det giver bittesmå ridser, 
som skaber grobund for bakterier og medfører 
lugtgener. Brug ikke aggressive rengørings-
midler (som f.eks. klorin). Brug hellere en mild 
sæbeopløsning eller varmt vand tilsat eddike 
eller natron.

Træpillerne er superdrøje i brug og
100 % biologisk nedbrydelige!

DAN
PeeWee-træpiller produceres af Mockfjärds 
Biobränsle i Sverige. De producerer blandt 
andet træpiller til biobrændstof.

I Sverige fyres der meget med træpiller. Disse 
træpiller fremstilles af det savsmuld, der bliver 
tilovers i træindustrien. Savsmuldet tørres 
først, hvorefter det presses til piller under højt 
tryk.

PeeWee-pillerne produceres på en særskilt 
linje på samme fabrik. Kun når der saves en 
bestemt type omhyggeligt udvalgte træer, kan 
der produceres PeeWee-piller. Disse træer er 
nøje undersøgt og udvalgt for deres absorber-
ingsevne og deres evne til at neutralisere am-
moniaklugt. Disse særlige egenskaber skyldes 
det kolde klima.
 

I modsætning til andre træpiller til kattebakker 
anvendes der ingen blade eller bark i PeeWee- 
træpiller.

Til produktion af PeeWee-træpiller anvendes 
altid den samme type træer. Det sikrer en  
ensartet kvalitet. Der tilsættes ikke noget som 
helst, hverken duftstoffer, lim, bindemidler eller 
andre tilsætningsstoffer. “Hemmeligheden” 
består i sammenpresningen under højt tryk og 
den langvarige tørring. Det betyder også, at 
pillerne hverken fryser eller rådner.

Alle katte er forskellige, men også 
ejerens tilgang betyder noget for, hvor 
hurtigt katten vænner sig til og accept-
erer PeeWee-kattebakkesystemet.

Tålmodighed
Katte er ikke lige hurtige til at acceptere 
kattebakken. Nogle katte kan være flere 
uger om at vænne sig til forandringen. 
Du opnår det bedste resultat, hvis du 
ikke forhaster dig. Hold ud, og vær 
tålmodig.

Tid
Giv katten tid til at undersøge 
PeeWee-kattebakken. Lad døren til 
rummet, hvor bakken står, stå åben, og 
lok katten med en godbid.
 

DAN

Ros katten, når den går på opdagelse. 
Lad bare katten være nysgerrig og stifte 
bekendtskab med PeeWee-kattebakken 
i sit eget tempo.

Nyt sted
Hvis PeeWee-kattebakken sættes i et 
andet rum end den gamle kattebakke, er 
det en god idé først at flytte den gamle 
kattebakke til det nye rum. Hvis det nye 
rum ligger langt fra det gamle rum, kan 
bakken flyttes lidt ad gangen, så katten 
i ro og mag kan vænne sig til det nye 
sted, hvor kattebakken skal stå. Lad den 
gamle kattebakke stå på det nye sted, 
men lad være med at rengøre den.
 

Derefter
Dæk eventuelt PeeWee-pillerne med 
et tyndt lag af det kattegrus, katten er 
vant til. Kom hele tiden lidt flere Pee-
Wee-piller og lidt mindre af det gamle 
kattegrus i PeeWee-kattebakken. Lidt 
efter lidt vil katten vænne sig til det nye 
PeeWee-kattebakkesystem.

OBS: PeeWee-kattebakkesystemet 
fungerer ikke optimalt, så længe
PeeWee-pillerne blandes med det andet 
kattegrus.
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