
Innovators in Cleaning

Nova X-Dry
Hügieenipulber
Hügieenikontroll
Kõrge kvaliteet 



NOVA X-DRY
Nova X-Dry on hügieenipulber, mida kasutatakse veiste, sigade, lammaste, hobuste, naaritsate ja kodulindude lauta-
des. Sobib niiskuse imendamiseks ja bakterite leviku vähendamiseks, kõikide loomaliikidega seoses.

 » Nova X-Dry’l on suur imendumisvõime (kuni 200% netokaalust).

 » Nova X-Dry  eriline koostis muudab loomi ümbritseva keskkonna väga kuivaks ja vähendab 

seeläbi  infektsiooniriski.

 » Nova X-Dry sisaldab looduslikke koostisosi, mis takistavad bakteritele soodsa elukeskkonna 

tekkimist laudas.

 » Nova X-Dry’l on peaaegu neutraalne pH-tase 7.7  ning toode ei mõju agressiivselt nahale, 

liigestele, udarale ega muudele kehaosadele. 

 » Nova X-Dry muudab põranda vähem libedaks.

 » Nova X-Dry  aitab probleemideta eraldada läga, ei sisalda keskkonnaohtlikke aineid. - Toode 

koosneb muu hulgas biomassist. 

 » Nova X-Dry parandab lauda õhku ja seob ammoniaagi aure.

 » Nova X-Dry ei klombistu normaalsel säilitamisel.

 » Nova X-Dry vähendab kärbeste ja muude putukate vastsete sigimist.

 » Nova X-Dry’d võib kasutada kuivades sõravannides.

NOVA X-DRY• Ei sisalda Kloramiin T-d  • Testitud erapooletu labori poolt
• Küsige:         Imendumistesti           Bakteritesti 



Veised
• Magamisasemetel ja kogu puhkealal, eriti udara all
• Kõikjal vasikate ja noorloomade aedikutes

Sead
• Puhkealadel
• Põrsaste aedikutes
• Söögi- ja joogikohtades 

Naaritsad
• Pesakastides
• Puurides, et tagada kuivem keskkond, ka sigimisperioodil
• Liikumisalal, puuride all ja lägastel radadel

Lambad ja kitsed
• Puhkealadel ja eriti joogianumate ümber  
 

Hobused
• Kõikjal hobusetallis 
• Eriti joogikohas   
 

Kodulinnud
• Kogu põrandapind
• Joomiskohtade ümber 
• Pesades, puurides jne

KASUTAMINE

ANNUSTAMINE
Nova X-Dry’d kasutatak-se 50 grammi ruutmeetri kohta, 1-4 korda nädalas sõltuvalt lauda suurusest ja tüübist.

Esimesel nädalal kasu-tada 4 korda. 



Novadan on uuenduslik Taani tootmis- ja teenin-

dusettevõte, mis loodi 1980. a. 

Meil on oma tootmis- ja tootearenduse (r & d) 

osakond Koldingi linnas, kus toodame suures 

valikus kõrgekvaliteedilisi puhastusvahendeid, 

pesupulbreid ja desinfitseerimisvahendeid. Need 

tooted on viinud meid turuliidrite hulka. 

Novadan on asjatundlik partner, pakkudes lahen-

dusi mistahes puhastamisega seotud ülesannetel.  

Me pakume puhastuse ja hügieeniga seotud 

lahendusi põllumajandus-, nii  era- kui avaliku 

sektori ettevõtetele, kus on prioriteediks puhtuse 

kvaliteet. Me peame väga tähtsaks osutada oma 

klientidele kõrgetasemelist teenust koos tehnilise 

abi  ja juhistega, mida pakuvad meie kogenud 

konsultandid.
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