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Bentonită granulată 

Aşternut igienic pentru pisici 

Din categoria de bentonită granulată fac parte produsele MagiCat , ele fiind produse de înaltă 
calitate, fabricate  din bentonită  absolut naturală şi 100% ecologică , cu conţinut de 
montmorillonit de minim 70% realizate pentru a se solidifica la contactul cu umezeala în 
porţiuni compacte, uşor de înlăturat . 

Date tehnice : 

Denumire produs MagiCat  MagiCat 

Clasique 

MagiCat 

Aromatique 

Lavander 

MagiCat  

Aromatiqu

e Pine 

MagiCat  

Extreme     

Granulaţie 

(site mm) min.-max a)1,5-9 mm ; b)0,5-5 mm ; c)2,5-5 mm  
 a) 0,5-2 mm ; 

b)0,8-2,5 mm 

Umiditate Max. 10% 

Capacitate de 

absorbţie 

Min. 200% 

Parfum  Făra parfum Lavandă  Pin  Făra parfum 

Densitate 0,980 g/cm3 1,01 g/cm3 

Consum 

specific/pungă 

21 zile 

Ambalare 5 kg 

APROBAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ing.Sabău  Sorin 
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Avantajele produselor MagiCat : 

 Datorită capacităţii foarte mari de absorbţie , la contact cu umezeala formează bulgări 
care pot fi foarte uşor de îndepărtat ; 

 Captează mirosurile neplăcute ; 

 Produce foarte puţin praf, fiind atât pe placul pisicuţelor cât şi pe placul stăpânilor 
acestora , care nu mai trebuie să cureţe în jurul litierei ; 

 Nu este toxic pentru copii şi animale ; 

 Oferă cel mai optim  raport calitate – preţ ; 

 Este o marcă 100% românească ; 

 Nu se lipeşte de lăbuţele pisicii ; 

Mod de utilizare 

1. Folosiţi o tăviţă într-un loc cât mai accesibil . Presăraţi un strat de 7-8 cm din 
aşternutul igienic. 

2. Înlăturaţi zilnic produsul aglomerat cu ajutorul lopeţii speciale şi înlocuiţi cu o cantitate 
suficientă de produs proaspăt. 

3. Schimbaţi în întregime produsul absorbant numai când acesta se închide la culoare. 

 

            Consum specific 

 O pungă de 5 kg asigură necesarul unei pisici pe o perioadă de 21 zile . 
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Ambalare 
1. Vrac cu urmatoarele granulaţii  :a) 1,5 – 9 mm; b)2,5 – 5 mm; c)0,5 – 2mm; 

d)0,8-2,5 mm ; e)0,5-5 mm ; 
In big-bag-uri cu capacitate de 1 tona 

 
2. În pungi de 5 kg (180 pungi / palet). 

          Păstrare  

          În locuri uscate , în stare închisă, pe paleţi de lemn . 
                                      

         Termen de valabilitate :    48 de luni de la data ambalării. 

          
          Notă: La cererea clientului  produsul se ambalează şi la alte cantităţi decât cele 

            menţionate mai sus  şi se poate înlocui design-ul ambalajului. 
       

         Producător  

   S.C.  BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. 
   Sediul: 300517 Timişoara, Calea Şagului nr.143/b, Judeţul Timiş 
   PUNCT DE LUCRU AGHIREŞ – SECŢIA GURASADA 
   337245 Gurasada, str. Gării nr.1, jud. Hunedoara, 
   Tel:0723 633 380 Fax : 0254 895 069; e-mail:bmi_gurasada@yahoo.com 
 


