
Novadan er en dansk innovativ produktions- og 

servicevirksomhed, der blev etableret i 1980. Vi 

rådet over et moderne laboratorium og eget pro-

duktionsapparat, hvor vi udvikler og fremstiller 

et bredt sortiment af rengørings- og vaskemidler 

samt hygiejne- og desinfektionsmidler. På disse 

områder er vores produkter blandt de førende på 

markedet.

Novadan er en kompetent samarbejdspartner 

inden for løsning af enhver rengøringsopgave. Vi 

leverer rengørings- og hygiejneløsninger til både 

landbrug og private og offentlige virksomheder, 

hvor kvalitetsrengøring spiller en afgørende rolle. 

Vi lægger stor vægt på at sikre vores kunder et 

højt serviceniveau i form af teknisk service og 

rådgivning fra vores erfarne konsulenter. 
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Innovators in Cleaning

Nova X-Dry
Hygiene powder
Hygiene control
High quality



Køer og kalve
• I  sengebåse og i forbindelse med alle hvileområder, 
 vær især opmærksom på at dosere under yveret.
• Overalt i kalve- og ungdyrbokse

Svin
• På liggepladser
• I smågrise hjørner
• Æde- og drikkepladser

Mink
• I minkens redekasse
• På hvalpenet og i hvalpeperioden for at sikre et mere tørt miljø 
• På gange, under bure og i gyllerender

Får og geder
• I hvileområder og specielt omkring
 drikkeautomater

Heste
• Overalt i hesteboksen
• Vær opmærksom på drikkeområdet 
 

Fjerkræ
• Hele bundarealet
• Ved drikkeområder
• I reder og bure m.m.

ANVENDELSE

NOVA X-DRY
Nova X-Dry er et hygiejnepulver, som anvendes i stalde til kvæg, svin, får, heste, mink  og fjerkræ. Kan anvendes til 
fugtabsorbering og til reduktion af bakterietrykket i forbindelse med alle dyrearter.

 » Nova X-Dry har en markant absorberingsevne (op til 200% af egenvægt).

 » Nova X-Dry giver på grund af sin specielle sammensætning et meget tørt miljø omkring  

dyrene hvorved smittetrykket reduceres.

 » Nova X-Dry indeholder biologiske ingredienser, som hæmmer levevilkårene for bakterier i 

staldmiljøet.

 » Nova X-Dry har en næsten neutral pH på 7,7 og er ikke aggressiv overfor hud, led, yver  

eller andet.

 » Nova X-Dry forbedrer skridsikkerheden.

 » Nova X-Dry kan uden problemer udledes i gyllen, indeholder ikke  

miljøfarlige stoffer – Produktet er bl.a. baseret på Biomasse.

 » Nova X-Dry forbedrer luften i stalden og binder ammoniakdampe.

 » Nova X-Dry klumper ikke ved normal opbevaring.

 » Nova X-Dry reducerer udklækningssteder for fluelarver og andre insekter.

 » Nova X-Dry kan anvendes i tørklovbad.

DOSERING

Nova X-Dry doseres med 50 gram pr. m2, 
1 – 4 gange om ugen afhængigt af staldmiljø. 

Ved opstart 4 gange den første uge. 

NOVA X-DRY• Indeholder ikke Kloramin T• Testet af uvildig instans• Spørg efter:        Absorptionstest  
         Bakterietest 


