
Vår Stallpellets
ett bra miljöval



Maria Gretzer har haft stora internationella framgångar 
inom hoppning. Hon har också varit förbundskapten för 
hopplandslaget. I dag är hon A-tränare, i Sverige och 
utomlands, samt utnämnd till de aktivas representant i 
FEI, internationella ridsportförbundet.

Hemma i Tygelsjö står hästarna på SCAs Stallpellets. 
Maria framhåller att Stallpellets ger ljusa, fräscha och 
lättarbetade boxar.  

– För oss har jobbet i stallet blivit betydligt enklare 
med Stallpellets. En person kan lätt lyfta påsarna själv. 
Mockningen är lättare än med t ex kutterspån, det fast-
nar inte lika mycket strö på gödslet. Det gör att gödsel-
stacken inte behöver tömmas lika ofta och det ger en 
rejäl kostnadsbesparing!

– Det är mycket lättare att borsta ut Stallpellets ur 
svansarna. Ströet håller sig ljust och fräscht och  
dammar väldigt lite. Dessutom är det märkt med Bra 
Miljöval.

Stallpellets är framtagen särskilt för djurhållning och 
det är skillnad på vanlig värmepellets och Stallpellets. 
Stallpellets är gjord för att suga upp så bra som möjligt 
och vara lätt att mocka. 

– I hästtransporten tycker jag Stallpellets är helt out-
standing, lätt att ta med och en säck räcker till två 
spiltor. Vi brukar också ha det med på tävling. Är det 
extremt blött där vi stallar upp använder vi Stallpellets 
för att suga upp värsta vätan och bilda en madrass i 
botten. 

Ljust, fräscht och lättarbetat

Maria Gretzer och Singular



Så här använder du SCA Stallpellets

Till ny bädd
6-8 säckar är lagom mängd till en box på 10 m2.

Alternativ 1
Töm säckarna med SCA Stallpellets i den rengjorda och 
tomma boxen/spiltan tills golvytan är täckt.

Fördela Stallpelletsen i boxen/spiltan med t ex en grep. 
Det kan se lite ut, men kommer bli desto mer efter att du 
vattnat. Vattna direkt på pelletsen i boxen.

Vattna helst med varmvatten, då löser sig pelletsen 
fortare, men kallt vatten fungerar också. Lämplig vat-
tenmängd är ca 10 liter per säck. När vattnet sugs upp 
sväller Stallpelletsen, faller isär till sågspån och volymen 
ökar kraftigt.

Du kan behöva jämna till ytan efter behov. Om inte alla 
pellets löst upp sig kan du vattna lite till. 

Alternativ 2
Ett bra alternativ om du lägger in ny bädd på vintern är 
att lösa upp pelletsen i t ex en skottkärra först och lägga 
in den färdigsvälld.

Alternativ 3
Sprid ut säckarna i boxen. Gör ett längsgående snitt och 
vattna 10 liter i varje säck. När pelletsen svällt färdigt 
drar du helt enkelt bort papperssäcken och sprider ut 
spånet i boxen.

Våra hästar är något av det finaste vi har. Vi vårdar dem  
ömt och ger dem det bästa. Vilket strö de står på är också 
viktigt. Visst vill du ha en skön, mjuk och stillaliggande bädd 
till din häst, mindre damm och långsamtväxande gödsel-
stack? Och samtidigt värna om hästhälsa och miljö? Då är 
SCA Stallpellets ströet för dig och din häst!

Vår Stallpellets är tillverkad med fokus på optimal upp-
sugningsförmåga och snabbt sönderfall till sågspån när 
du tillför vatten. Stallpelletsen pressas därför löst och 
mixen mellan gran- och tallspån är utprovad genom 
tester för att produkten skall få en så bra uppsugnings-
förmåga som möjligt. 

SCA Stallpellets innehåller inga tillsatser. Råvaran kom-
mer från vårt stora skogsinnehav och andra ansvarsfullt 
brukade skogar i Norrland. Vi har kontroll på hela råva-
rukedjan.

SCA Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Dagligt underhåll
Efter mockning, som med SCA Stallpellets är enkelt  
eftersom så lite material följer med gödseln, fyll på 
Stallpellets efter behov. Du kan fylla på vattnad eller 
torr Stallpellets. På så vis styr du bäddens fukthalt. 
Normal går det åt 1-2 säckar per vecka beroende på 
boxens storlek, hur renlig hästen är och hur mycket 
den vistas inne.

SCA Stallpellets till  
andra djur
Vår Stallpellets fungerar utmärkt 
även till kaniner, får, höns m fl. Du 
blöter pelletsen på samma sätt 
som till hästarna. Stallpellets är 
också ett miljövänligt alternativ 
till kattsand. Till kattlådan blöter 
du dock inte pelletsen utan den 
pellets som fallit isär är den du  
sedan tömmer ut. Läs mer på  
sca.com/stallpellets.



Bra att veta!

De som använder SCA Stallpellets fram-
håller främst dessa fördelar: 
Dammfritt efter vattning, ren naturprodukt utan 
tillsatser. Det är lättmockat och tidsbesparande, 
minimal mängd strö medföljer gödseln. Lätt att 
transportera, lagra och hantera. Stallpellets har en 
hög uppsugningsförmåga, är tillgänglig året om 
och ekonomisk. Dessutom har Stallpelletsbädden 
haft positiv effekt på flera hästar som tidigare haft 
problem med liggsår eller hosta.

Vad är skillnaden mellan Stallpellets och 
vanlig värmepellets?
SCA Stallpellets är mjukpressad med särskild mix 
av gran och tall för att ge bästa uppsugningsför-
måga, snabbt falla isär till finfördelat spån och 
ge en ljus och fräsch stallmiljö. Värmepellets har 
fokus på energivärde och hållfasthet. 

Därför vattnas Stallpellets
SCA Stallpellets är sågspån med hög uppsugnings-
förmåga. För att minimera frakt- och lagringskost-
nader har spånet pressats samman till torr pellets.

Fukten tillsätter du i form av vatten. På så sätt styr 
du också själv fukthalten på underlaget. För hästar 
med hosta eller torra hovar kan man välja att vattna 
lite extra emellanåt. Är det en vinter med hög luft-
fuktighet kan man välja att vattna mindre för att inte 
underlaget ska bli för blött.

En vattnad bädd är inte mättad. Vanligt råspån har 
en fukthalt på ca 50%, pelletsen har en fukthalt på 
8% och när det vattnats är fukthalten ungefär 30%, 
alltså fortfarande lägre än vanligt råspån. 



Inga tillsatser

Framtagen för djur

Fungerar bra även med kallt vatten

Tillverkad för bästa uppsugningsförmåga

Svensk kontrollerad råvara

Lätt att ta med 

Fräschare stallmiljö  
och lättarbetat



SCA Stallpellets är bra för 
hästhälsan, ger en bra arbetsmiljö  

i stallet och enklare hantering. Dessutom 
är SCA Stallpellets märkt med  

Bra Miljöval. 

Kundtjänst 0611-244 26
pellets@sca.com

sca.com/stallpellets
facebook.com/stallpellets
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