
Innovators in Cleaning

Nova X-Dry
Naturalna kontrola higieny i 
redukcja drobnoustrojów w 
budynkach inwentarskich



NOVA X-DRY
Nova X-Dry jest preparatem w formie proszku służącym do poprawy warunków higienicznych bytowania zwierząt. 
Przeznaczony do stosowania w budynkach dla bydła, świń, owiec koni oraz drobiu. X-Dry zapewnia doskonałą 
absorbcję wilgoci, szkodliwych gazów oraz redukcję szkodliwych bakterii w środowisku bytowania zwierząt.

 » Nova X-Dry posiada doskonałą chłonność płynów (do 200% wagi własnej)

 » Nova X-Dry daje bardzo suche środowisko dla zwierząt, dzięki specjalnym naturalnym 
składnikom redukuje ryzyko zakażenia.

 » Nova X-Dry zawiera składniki biologiczne hamujące rozwoju bakterii i grzybów.

 » Nova X-Dry ma prawie neutralne pH 7,7 dzięki czemu nie jest agresywny w dla skóry wymion 
i innych części ciała.

 » Nova X-Dry zmniejsza śliskość posadzek.

 » Nova X-Dry może być rozprowadzany z gnojowicą i obornikiem na pola, nie zawiera substan-
cji niebezpiecznych dla środowiska. Produkt jest oparty na biomasie oraz wysokiej jakości 
węglanie wapnia, dzięki którym, zwiększa wartość nawozową gnojowicy.

 » Nova X-Dry poprawia jakość powietrza w budynkach wiążąc opary amoniaku oraz wilgoć.

 » Nova X-Dry nie zbryla się, gdy jest przechowywany w oryginalnym opakowaniu.

 » Nova X-Dry ogranicza rozwój larw muchy i innych owadów

 » Nova X-Dry może być stosowany w suchej kąpieli racic  oraz do osuszania prosiąt po urodzeniu. 

NOVA X-DRY• Nie zawiera Chloraminy T 
• Przetestowany przez niezależną 

organizację• Zapytaj o:          Test chłonności          
         Test mikrobiologiczny 



Bydło 
• W obrębie legowisk dla krów i kojców dla cieląt, szczególnie w obrębie  

powierzchni mających kontakt z skórą wymion.
•   Na wszystkich powierzchniach podłóg oraz w kojcach na głębokiej ściółce. 

Trzoda chlewna
•   W miejscach odpoczynku.
•   W gniazdach dla prosiąt.
•   W obrębie karmideł i poideł.
•   Do obsypywania prosiąt po urodzeniu.

Zwierzęta futerkowe
•   W gniazdach dla młodych. 
•   W klatkach dla zapewnienia suchych warunków podczas okresu wykotów. 
•   Na alejach między klatkami.

Owce i kozy
• W miejscach legowisk oraz wokół poideł.

Konie
• Wszędzie w stajni dla zapewnienia suchych i  

higienicznych warunków. Szczególnie w  
okolicy poideł.  

Drób
•   Na całej powierzchni podłóg.
•   Wokół karmideł i poideł.
•   W gniazdach oraz klatkach.

ZASTOSOWANIE

STOSOWANIE
Posypywać powierzch-nie preparatem X-Dry w ilości 50 gram na m2, 1 – 4 razy w tygodniu w zależności od panujących warunków oraz rodzaju budynku.

Rozpoczynając, stosuj preparat 4 razy w tygodniu. 



Novadan jest innowacyjną firmą produkcyjno- 

usługową utworzoną w 1980 r. Novadan posiada 

nowoczesne laboratoria oraz linie produkcyjne 

opracowujące nowe receptury w których produ-

kowana jest szeroka gama preparatów i detergen-

tów do mycia i dezynfekcji. 

W tej dziedzinie Novadan jest jednymi z liderów 

na rynku dostarczając wszelkich rozwiązań czyszc-

zenia i higieny w rolnictwie oraz przemyśle jak 

również w sektoże publicznym, w których to 

jakość higieny jest bardzo ważna. 

Najważniejszym celem dla nas jest, dostarczanie 

naszym klientom produktów najwyższej jakości 

oraz świadczenie wysokiego poziomu usług 

doradztwa technicznego.
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