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Produkt i opis Sposób użytkowania Opakowania 
 

 ŻWIRKI BENTONITOWE (ZBRYLAJĄCE) 
 
Sanicat Clumping: żwirek 
zbrylający, praktyczny i 
wygodny w użytkowaniu, 
wydajny dzięki wysokiej 
absorbcji, dobra kontrola 
zapachu. Naturalny przyjazny 
dla środowiska. 
 

Sposób użytkowania: suchą, 
czystą kuwetę wypełnić żwirkiem do 
wysokości 5 cm, za pomocą łopatki 
codziennie usówać odchody i 
zbrylony żwirek, uzupełnić żwirek 
do 5 cm. Żwirek usunąć całkowicie z 
kuwety po ok 25 dniach, kuwetę 
umyć. Przeciętnie, 10L opakowanie 
wystarcza na 25 dni. 
 

Worki 
papierowe:  
5L, 10L. 

Sanicat Clumping Ultra: 
żwirek zbrylający w 
wygodnym kartonowym 
opakowaniu o doskonałej 
wydajności, ułatwia 
czyszczenie toalety tworząc 
zwarte kompaktowe bryłki, 
bardzo dobrze przeciwdziała 
rozwojowi bakterii, doskonale 
chroni dom przed 
nieprzyjemnymi zapachami. 
Naturalny przyjazny dla 
środowiska. 
 

Sposób użytkowania: suchą, 
czystą kuwetę wypełnić żwirkiem do 
wysokości 4 cm, za pomocą łopatki 
codziennie usuwać odchody i 
zbrylony żwirek, uzupełnić żwirek 
do 4 cm. Żwirek usunąć całkowicie z 
kuwety po ok 20 dniach, kuwetę 
umyć. Przeciętnie, 5L opakowanie 
wystarcza na 20 dni. 
 

Pudełko 
Kartonowe: 5L 

Sanicat Clumping Gold: to 
żwirek zbrylający praktycznie 
pozbawiony pyłu, unikalne 
połączenie doskonałej 
wydajności i jakości. 
Właściwa dobrana granulacja 
w dużym stopniu likwiduje 
problem wynoszenia żwirku z 
kuwety, dodatek pudru 
nadaje miły zapach, 
najwyższej jakości bentonit 
tworzy zwarte kompaktowe 
bryłki ułatwiając sprzątanie 
tolaety, wszystko zamknięte 
w wygodnym kartonowym 
opakowaniu. Produkt 
doskonale chroni dom przed 
nieprzyjemnymi zapachami. 
Naturalny przyjazny dla 
środowiska i domowników. 
 

Sposób użytkowania: suchą, 
czystą kuwetę wypełnić żwirkiem do 
wysokości 4 cm, za pomocą łopatki 
codziennie usuwać odchody i 
zbrylony żwirek, uzupełnić żwirek 
do 4cm. Żwirek usunąć całkowicie z 
kuwety po 30 dniach, kuwetę umyć. 
Przeciętnie, 6L opakowanie 
wystarcza na 30 dni. 

Pudełko 
Kartonowe: 6L 
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Produkt i opis Sposób użytkowania Opakowania 
 

 ŻWIRKI SEPIOLITOWE (NIEZBRYLAJĄCE) 
 
Sanicat Classic: higieniczny 
żwirek niezbrylający, dobra 
kontrola zapachu. Dzięki 
właściwościom sepiolitu 
żwirek dobrze zapobiega 
rozwojowi bakterii. Naturalny 
przyjazny dla środowiska. 
 

Sposób użytkowania: suchą, 
czystą kuwetę wypełnić żwirkiem do 
wysokości ok 3 cm, za pomocą 
łopatki codziennie usuwać odchody 
a pozostały zwirek przemieszać i 
uzupełnić do 3cm. Żwirek usunąć 
całkowicie z kuwety po ok 5 dniach, 
kuwetę umyć. Przeciętnie, 10L 
opakowanie wystarcza na trzykrotne 
napełnienie kuwety, tj. 15 dni 
 

Worki 
papierowe:  
10L, 20L, 30L. 
 

Sanicat Plus: higieniczny i 
niezawodny żwirek 
niezbrylający, dobrze 
zapobiega rozwojowi bakterii. 
Dobra kontrola zapachu 
dzięki  właściwościom 
sepiolitu i zapachu lawendy. 
Naturalny przyjazny dla 
środowiska. 

Sposób użytkowania: suchą, 
czystą kuwetę wypełnić żwirkiem do 
wysokości ok 3 cm, za pomocą 
łopatki codziennie usuwać odchody 
a pozostały zwirek przemieszać i 
uzupełnić do 3cm. Żwirek usunąć 
całkowicie z kuwety po ok 7 dniach, 
kuwetę umyć. Przeciętnie, 10L 
opakowanie wystarcza na trzykrotne 
napełnienie kuwety, tj. 21 dni. 
 

Worki 
papierowe:  
5L, 10L, 20L. 

Sanicat Antibacterial: 
dzięki właściwościom 
sepiolitu oraz środka 
przeciwbakteryjnego 
znacznie poprawiono higienę 
i czas użytkowania. Ten 
niezbrylający żwirek 
doskonale chroni dom przed 
nieprzyjemnymi zapachami. 
Naturalny przyjazny dla 
środowiska. 
 

Sposób użytkowania: suchą, 
czystą kuwetę wypełnić żwirkiem do 
wysokości ok 3 cm, za pomocą 
łopatki codziennie usuwać odchody 
a pozostały zwirek przemieszać i 
uzupełnić do 3cm. Żwirek usunąć 
całkowicie z kuwety po ok 10 
dniach, kuwetę umyć. Przeciętnie, 
10L opakowanie wystarcza na 
trzykrotne napełnienie kuwety, tj. 
30 dni. 

Worki 
papierowe: 10L. 

Sanicat Superhygenic: 
kombinacja sepiolitu, środka 
przeciwbakteryjnego i 
zapachu lawendy gwarantują 
zachowanie wyskiej higieny i 
najwyższą wydajność przy 
dużym komforcie 
użytkowania.  Żwirek 
niezbrylający doskonale 
chroni dom przed 
nieprzyjemnymi zapachami. 
Naturalny przyjazny dla 
środowiska. 
 

Sposób użytkowania: suchą, 
czystą kuwetę wypełnić żwirkiem do 
wysokości ok 3 cm, za pomocą 
łopatki codziennie usuwać odchody 
a pozostały zwirek przemieszać i 
uzupełnić do 3cm. Żwirek usunąć 
całkowicie z kuwety po ok 12 
dniach, kuwetę umyć. Przeciętnie 
10L opakowanie wystarcza na 
trzykrotne napełnienie kuwety, tj 36 
dni. 

Worki 
papierowe: 10L. 

Produkt i opis Sposób użytkowania Opakowania 
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  INNE ŻWIRKI 
 
Sanicat Green: 
niezbrylająca podściółka dla 
kotów i małych zwierząt 
domowych, sosnowy zapach i 
właściwości drewna 
zapobiegają rozwojowi 
bakterii i dobrze kontrolują 
zapach. Naturalny przyjazny 
dla środowiska. 
 

Sposób użytkowania: suchą, 
czystą kuwetę wypełnić żwirkiem do 
wysokości ok 5 cm (koty), za 
pomocą łopatki codziennie usuwać 
odchody a pozostały zwirek 
przemieszać. Żwirek usunąć 
całkowicie z kuwety po ok 5 dniach, 
kuwetę umyć. Przeciętnie 10L 
opakowanie wystarcza na trzykrotne 
napełnienie kuwety, tj. 15 dni 
 

Worki 
papierowe: 10L. 

Sanicat 7 Days: 
niezbrylający żwirek dla 
kotów, wyjątkowo wygodny 
w użytkowaniu (nie wymaga 
sprzątania kuwety w okresie  
7 dni), wypałnia dom 
zapachem Aloe Vera. Różowy 
kolor żwirku uzupełnia inne 
wyjątkowe cechy produktu. 
Naturalny przyjazny dla 
środowiska. 
 

Sposób użytkowania: 
suchą, czystą kuwetę napełnić 
żwirkiem z jednego opakowania, po 
siedmiu dniach usunąć zawartość 
kuwety, kuwetę umyć. Nie wymaga 
sprzątania kuwety w okresie 
użytkowania - 7 dni. 

Worki 
papierowe: 4L 

Sanicat Fresh: niezbrylający 
żel silikonowy o doskonałej 
kontroli zapachu. Właściwa 
granulacja minimalizuje 
wynoszenie żwirku z kuwety. 
Skutecznie zapobiega 
rozwojowi bakterii. 

Sposób użytkowania: suchą, 
czystą kuwetę wypełnić żwirkiem do 
wysokości ok 3 cm, za pomocą 
łopatki codziennie usuwać odchody 
a pozostały zwirek przemieszać i 
uzupełnić do 3cm. Żwirek usunąć 
całkowicie z kuwety po ok 30 
dniach, kuwetę umyć. Przeciętnie 
3,8 L opakowanie wystarcza na ok. 
30 dni 
 

Torebki foliowe: 
3,8L. 

Sanicat Multipet Fine 
Fresh: niezbrylający żel 
silikonowy dla kotów i małych 
zwierzątek o doskonałej 
kontroli zapachu i 200% 
chłonności. Skutecznie 
zapobiega rozwojowi bakterii. 

Sposób użytkowania: suchą, 
czystą kuwetę wypełnić żwirkiem do 
wysokości ok 3 cm (koty), za 
pomocą łopatki codziennie usuwać 
odchody a pozostały zwirek 
przemieszać i uzupełnić do 
zalecanej wysokości. Żwirek usunąć 
całkowicie z kuwety po ok 30 
dniach, kuwetę umyć.  
 

Torebki foliowe: 
3,8L. 

 

 DODATKI 
 
Sanicat Fresh Air: 
drobnoziarnisty dodatek do 
żwirków, o zapachu lawendy. 
Naturalny przyjazny dla 

Sposób użytkowania: niewielką 
ilość rozsypać na powierzchni 
żwirku. Stosować wg. 
indywidualnych upodobań. 

Pudełko 375g. 
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środowiska. 
 


