
ZEO4®Żwirek dla kota to podłoże zeolitowo-haloizytowe dla kota o  najwyższej   zdolności 
pochłaniania pochodnych amoniaku zawartego w moczu. Zeolit jest adsorbentem mikotoksyn i metali 
ciężkich i nie pozwala rozwijać się grzybom i pleśni. Zwalcza wszystkie drobnoustroje dzięki czemu 
zapobiega rozwojowi chorób. Jest antyalergiczny. 

Haloizyt to najlepszy naturalny pochłaniacz płynów na rynku. Do tego skutecznie neutralizuje zapachy, 
co gwarantuje najlepszą ochronę antyodorową wśród znanych podłoży higienicznych. 

To całkowicie naturalny żwirek akceptowany przez wszystkie koty. Pozwala utrzymać czystość kuwety 
przez długi czas, co zapewnia komfort codziennego użytkowania zwierzętom jak i ich właścicielom. 
Żwirek jest łatwy i wygodny w użytkowaniu. Nie brudzi sierści i łap, co pomaga w utrzymaniu higieny. 
Dzięki naszemu żwirkowi koty pozostaną czyste, suche i pachnące. Jest niezwykle wydajny, a przez to 
bardzo ekonomiczny. 

Jak stosować Żwirek Dla Kota? 
Żwirki mineralne  stosuje się jak wszystkie niezbrylające się ściółki. Do kuwety należy nasypać ok. 6-7 
cm. Systematycznie usuwać odchody. Eksploatować do momentu gdy wyczuwalne będą zapachy, 
wówczas wymieniać całą zawartość kuwety na nową. 

ZEO4  ŻWIREK DLA KOTA
PODŁOŻE POCHŁANIAJĄCE ZAPACHY I PŁYNY

®

ZAKRES STOSOWANIA 
• niezbrylający żwirek do kuwety 

STOSOWANIE 
• ok 6-7cm warstwa w kuwecie 

PAKOWANIE / TRANSPORT 
• worek PE 5 kg 

SKŁAD 
• zeolit i haloizyt

Z-427439

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA GRUPA ZEO:
ZEO4 Sp. z o.o. 
ul.Gałczyńskiego 4 
00-362 Warszawa

info@zeo4.pl 
tel. +48 22 101 09 29 
www.zeo4.pl

ZEOCOMPLEX Sp. z o.o. 
ul.B.Limanowskiego 1A 
32-020 Wieliczka

PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania 
powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane. Detaliczne, małe opakowania trzymać z daleka od środków dezynfekcyjnych. Zużyte 
opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. Chronić oczy. W razie 
nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. 

TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania minimalny okres przechowywania 36 miesięcy licząc od daty produkcji. 

http://www.zeo4.pl
http://www.zeo4.pl

