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SDA Klimastrø   

SDA Klimastrø 
- Et hygiejne- og strøelsesprodukt til smågrisehuler og klimastald 

SDA Klimastrø er et blandingsprodukt, sammensat af nøje udvalgte 
komponenter som; træmel, varmebehandlet formalet hvedehalm, 
MasterSan Dry plus og calciumcarbonat.  

Specielt udviklet til brug hos smågrise med en vægt fra 3 kg

• SDA Klimastrø er velegnet til smågrisehuler, når smågrisene 
har en vægt fra 3 kg, samt i klimastalde

• SDA Klimastrø skaber et godt nærmiljø i stalden, og bidrager 
hermed til optimal sundhed og trivsel 

• SDA Klimastrø reducerer smittetrykket, og sikrer derved et 
sundere staldmiljø

• SDA Klimastrø har grundet dens unikke sammensætning en 
stor absorberende effekt af fugt og væde, samt ammoniak

• SDA Klimastrø er særdeles skånsomt over for dyr og omgivel-
ser. Brug af handsker er overflødig

• SDA Klimastrø indgår sammen med SDA Staldstrø i et optimalt 
strøkoncept for smågrise:

 - SDA Staldstrø anvendes i farestier ved faring og i smågri-  
   sehuler ved en smågrisevægt op til 3 kg

 - SDA Klimastrø anvendes i smågrisehuler og i klimastalde,
   når smågrisene vejer 3 kg

• SDA Klimastrø er produceret i Danmark
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Godkendt til brug i
SPF-besætninger

Sundhedsstyringen
Indholdet i denne emballage er
produceret i henhold til
Sundhedsstyringens regler.
Produktionssted: Roslev, nr. 11

Dette tryk skal min. måle 5x10 cm og placeres synligt på strøelsesballen.

The minimum size of this print is 5x10 cm, and has to be placed visible on bedding bag. 

Dosering:

• 50 - 100 g SDA Klimastrø pr. m² i dyrenes lejea-
real 3 - 5 gange pr. uge. Herved skabes der et 
tørt og blødt nærmiljø med lavt smittetryk

• Ved fugtige og belastede stalde, anbefales et 
hyppigere brug 

Indhold: 

• Calciumcarbonat 

• Træmel 

• Varmebehandlet formalet hvedehalm

• MasterSan Dry plus (som bl.a. indeholder       
Diatomé, jernoxid og Chloramine T)

• Vegetabilsk olie   
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