
DryMaxxTM

pitää pilttuun kuivana

DeLaval Drymaxx™
kuivikkeen lisäaine imee kosteutta sekä
vähentää bakteereja ja niiden levittämiä tauteja. 

DeLaval Drymaxx™
Imee ammoniakkia ja muita hajuja ja parantaa
ympäristöä ja vähentää kärpäsiä. Tuote on 
erittäin helppo käyttää ja käyttömäärä on vain 
25-50  grammaa neliömetrille viikossa.

DrymaxxTM sisältää piimaata, jonka huokoiset kiteet imevät 140 % oman
painonsa verran kosteutta. Katso alla oleva kahden eri kuivikeaineen vertailu !

Kummassakin lasissa 
on 100 g kuivikkeen 
lisä-ainetta, oikeassa 
DrymaxxTM, vasem-
massa toinen valmiste

Lisätään muovipikarien 
sisältämä 140 g vettä ja 
sekoitetaan

Puolen tunnin kuluttua 
DrymaxxTM on imenyt 
melkein kaiken veden

Tunnin kuluttua 
DrymaxxTM on imenyt 
kaiken veden itseensä

Kokeile nyt!

 22 kg säkki



DryMaxx™ 
Kuivattaa ja parantaa parren ja karsinan hygieniaa 
DryMaxx™ on parren pinnalle tarkoitettu lisäaine, joka parantaa parren puhtautta.  
DryMaxx™ voidaan levittää vaikka eläimet makaavat, seisovat, kävelevät tai syövät.  
DryMaxx™ imee kosteutta ja neutraloi ammoniakkia. Näin parret pysyvät kuivina ja bakteerien kasvu 
estyy tai hidastuu mikä edistää parempaa terveyttä. Alentamalla ammoniakkipitoisuutta ja pitämällä 
pinnat kuivempina, DryMaxx™ vähentää stressiä ja eläinten sairastelua. DryMaxx™ on helppo tapa 
parantaa eläinten hyvinvointia. 
Art nr 
920 670 00 DryMaxx™, 22 kg 
 
DryMaxx™ imee kosteutta ja neutraloi ammoniakkia. 
 
Kolme yhdessä - ratkaisu 
• DryMaxx™ neutraloi ammoniakkia ja hajuja. Parempi ympäristö, terveempi eläin voi paremmin. 
• DryMaxx™ imee enemmän kuin oman painonsa kosteutta, mikä vähentää kosteutta ympäristössä. 
Tämä puolestaan vähentää kuivitus- ja työkustannuksia. Kärpäset vähenevät ja stressaavat vähemmän.  
• DryMaxx™ on pH:ltaan sopiva, mikä ei ärsytä ihoa. Se ei ole haitallista ympäristölle. Sitä on helppo 
levittää ja poistaa. Se ei ole ruostuttavaa, syövyttävää tai myrkyllistä.  
 
Vähemmän kosteutta – enemmän mukavuutta! 
Kosteuden väheneminen vähentää myös bakteerien määrää, mikä toisaalta vähentää sairauksia. 
Ainutlaatuisen sisältönsä ansiosta DryMaxx™ tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia: 
• Imee kosteutta jopa 140 % oman painonsa verran 
• Tehokas ammoniakin imukyky 
• Ihoystävällinen, pH 6 
• Rakeistettu olomuoto vähentää pölyä, turvallinen ihmisille ja eläimille  
 
DryMaxx™ estää parren ja karsinan liukkautta. Eläinten on turvallisempaa kävellä sekä nousta tai 
mennä makuulle. 
 
Käyttö 
Ensimmäisellä käyttökerralla DryMaxx™ annostellaan 100g/m2. Sen jälkeen riittää 50g/m2, kerran tai 
kahdesti viikossa (tai tarpeen mukaan). Käytetään karsinoissa ja pilttuissa. Voidaan myös käyttää 
käytäville ja vesipisteen ympärille. DryMaxx™ sopii myös lampaiden ja kuttujen kasvatustiloihin. 
 
Hyöty 
• Sopii kaikkiin ratkaisuihin. 
• Ei haitallinen ihmisille eikä eläimille ja rakeisuuden ansiosta ei pölyä. 
• Neutraali pH-arvo, ei ärsytä ihoa. 
• Imee kosteutta ja ammoniakkia – luo edellytykset paremmalle ympäristölle. 
• Vähentää kärpäsiä. 
• Vähentää työ- ja sairauskustannuksia. 
• Hygieeninen makuupaikka, parempi ympäristö ja terveemmät eläimet. 
• Vähentää liukastumisvaaraa. 
 


