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Hilsener til katten! peeweeinternational.com

PeeWee-kattedoen består av en øvre beholder 
med risten (A) og en nedre beholder (B). Fyll den 
øvre beholderen med PeeWee-pelleter til det 
angitte nivået (omkring 2 centimeter).
Det er ikke nødvendig å bruke flere pelleter!

Legg en håndfull PeeWee-pelleter i den nedre 
beholderen slik at fukten absorberes første 
gang katten bruker doen.

Når katten tisser havner 90 % av urinen i den 
nedre beholderen via risten. Resten absorberes 
av pelleter i den øvre beholderen. De faller fra 
hverandre som sagflis.

Når katten graver, faller den brukte sagflisen fra 
den øvre beholderen gjennom risten og ned i 
den nedre beholderen. Rist den øvre behold-
eren eller bruk spaden slik at all den brukte sag-
flisen faller gjennom risten og ned i den nedre 
beholderen. Legg om nødvendig en håndfull 
PeeWee-pelleter i den øvre beholderen slik at 
det angitte nivået opprettholdes.

Fjern avføringen en gang om dagen med  
PeeWee-spaden.

Tøm den nedre beholderen når den er nesten 
full (ca. 1 x per uke). Jo mer sagflis den inne-
holder, desto bedre blir urinlukten absorbert.

Rengjør den nedre beholderen. Bruk ikke 
skuresvamp eller skuremidler som inneholder 
sand. De forårsaker mikroskopiske riper. Riper 
fører til vekst av bakterier. Unngå aggressive 
rengjøringsmidler. Bruk mildt såpevann eller 
varmt vann og eddik, natron eller soda.

Trepelleter er svært økonomiske i bruk
og 100 % nedbrytbare!

NOR
PeeWee-pelleter produseres av Mockfjärds 
Biobränsle i Nord-Sverige. De produserer blant 
annet trepelleter som brukes til biobrensel.

I Sverige fyres det mye med trepelleter. 
Trepelleter lages av sagflis som er et restpro-
dukt i treindustrien. Sagflisen blir først tørket 
og deretter presset under svært høyt trykk til 
pelleter.

PeeWee-pelleter produseres i en separat linje 
i den samme fabrikken. PeeWee-pelleter blir 
kun produsert når det sages en bestemt type, 
nøye utvalgte trær. Disse trærne er utvalgt 
etter grundige undersøkelser med hensyn til 
absorberingsevne og nøytralisering av 
ammoniakklukt. 

I motsetning til andre trepelleter til kattedoer, 
inneholder PeeWee aldri blader eller bark.

Til produksjon av PeeWee-pelleter brukes alltid 
samme type trær, slik at en konstant kvalitet 
kan garanteres. Inneholder ingen tilsetninger. 
Uten luktstoffer, lim, bindemidler eller andre 
tilsetninger. “Hemmeligheten” er at pelletene 
presses under høyt trykk og tørker lenge.
Derfor kan de ikke fryse i stykker eller råtne.

Alle katter er forskjellige, men også 
eieren har innflytelse på hvor raskt 
katten vil akseptere PeeWee-kattedo- 
systemet.

Tålmodighet
Noen katter aksepterer PeeWee kattedo- 
systemet raskere enn andre. Noen 
katter trenger over en uke på å bli vant til 
forandringen. Den beste måten å oppnå 
suksess på er å ikke forsere. Ikke gi opp 
og vær alltid tålmodig.

Tid
Gi katten din tid til å undersøke PeeWee 
-kattedosystemet. La døren inn til 
rommet hvor kattedoen befinner seg bli 
stående åpen og gi katten din noe godt.
 

NOR

Belønn og oppfordre katten din når den 
undersøker doen. La katten være nys-
gjerrig og la den bli kjent med PeeWee
-kattedosystemet i sitt eget tempo.

Nytt sted
Hvis PeeWee-kattedosystemet skal 
settes i et annet rom enn der den gamle 
kattedoen sto, bør du først flytte den 
gamle kattedoen til det nye stedet.
Hvis dette rommet ligger langt unna det 
forrige, flytter du kattedoen et stykke 
om gangen, slik at katten får tid til å 
venne seg til den nye plasseringen av 
kattedoen. La den gamle kattedoen bli 
stående på det nye stedet, men ikke 
skift ut sanden.
 

Videre
Legg eventuelt et lite lag med den 
kattesanden som katten er vant til over 
PeeWee-pelletene. Bruk stadig mer 
PeeWee-pelleter og stadig mindre av 
den gamle kattesanden i PeeWee-katte-
doen. Da blir katten din gradvis vant til 
PeeWee-kattedosystemet.

OBS. PeeWee-kattedosystemet vil ikke 
fungere optimalt så lenge PeeWee-
pelleter blandes med andre produkter.

De unike PeeWee-trepelletene  

Tilvenning til PeeWee-kattedosystemet
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