
Novadan är en dansk innovativ produktions- och 

serviceverksamhet, som etablerades 1980. Vi 

har ett modernt laboratorium och egen produk-

tionsanläggning, där vi utvecklar och framställer 

ett brett sortiment av rengörings- och tvättmedel 

samt hygien- och desinfektionsmedel. Inom des-

sa områden är våra produkter marknadsledande.

Novadan är en komplett samarbetspartner när 

det gäller helhetslösningar för varje rengöring-

suppgift. Vi levererar rengörings- och hygienlös-

ningar till både lantbruk, privata- och offentliga 

inrättningar, där kvalitetsrengöring spelar en av-

görande roll. Vi lägger stor vikt vid att säkra så att 

våra kunder erbjuds en hög servicenivå i form av 

tekniskt support och rådgivning från våra erfarna 

konsulenter. 
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Innovators in Cleaning

Nova X-Dry
Hygiene powder
Hygiene control
High quality



Nötkreatur
• I sängbås och i förbindelse med viloområden, var särskilt  
 uppmärksam på att dosera under juveret.
• Överallt i kalv- och ungdjursboxar. 

Svin
• På liggplatser.  
• I smågrishörnor. 
• Ät- och drickplatser.  

Mink
• I minkens rede.  
• På valparna och i samband med valp period för att säkerställa en torr miljö.   
• I gångar, under burar och i gödselrännor.

Får och getter
• I viloområden och speciellt kring   
 dryckesautomater.

Hästar
• Överallt i hästboxen.  
• Var uppmärksam på drickområdet.   
 

Fjäderfä
• Hela bottenarealen.  
• Vid drickområden.  
• I reden och burar m.m.  

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

NOVA X-DRY
Nova X-Dry är ett hygienpulver, som används i stall till nötkreatur, svin, får, hästar, mink och fjäderfä. Kan användas till 
fuktabsorbering och till reduktion av bakterienivån i förbindelse med alla djurarter.

 » Nova X-Dry har en högt absorberande effekt (upp till 200% egenvikt) 

 » Nova X-Dry ger p.g.a. sin speciella sammansättning en mycket torr miljö omkring djuren  

varvid smittorisken reduceras. 

 » Nova-X-Dry innehåller biologiska ingredienser, som hämmar livsvillkoren för bakterier i  

stallmiljö. 

 » Nova X-Dry har et nästan neutralt pH på 7,7, och är ej aggressiv mot hud, ledar, jüver  

eller annat.

 » Nova-X-Dry förbättrar halkskyddet. 

 » Nova-X-Dry kan utan problem blandas med gödsel, innehåller ej miljöfarliga ämnen-  

Produkten är bl.a. baserad på biomassa. 

 » Nova-X-Dry förbättrar luftkvalitén i i stallet och binder ammoniakånga. 

 » Nova-X-Dry klumpar sig inte vid normal lagring.

 » Nova-X-Dry reducerar antalet kläckningsställen för fluglarver och andra insekter.  

 » Nova-X-Dry kan användas i fotbad för god klövhygien. 

DOSERING

Nova-X-Dry doseras 50gram per m2, 
1-4 gånger i veckan be-roende på stallmiljö.  

Vid uppstart 4 gånger den första veckan.

NOVA X-DRY• Innehåller inte Kloramin T • Testad av oberoende instans.  
• Fråga efter:        Absorberingstest  

       Bakterietest  


