
 
 

Hva bruker en Maine Coon katt. 
 
Rasestandarden sier om pelsen til en Maine Coon katt. 

Allværspels, tykk. Kort på hodet, skuldre og ben, blir gradvis lengre over ryggen og sidene, 

med lange, lurvete bukser på bakbena, samt pels på magen. En krage forventes. Silky kvalitet. 

Pelsen ligger tett mot kroppen, mykt fallende. Underpelsen er myk og fin, dekket av den 

grovere overpelsen. 

 
Til hverdags: 

Til vedlikeholds vask bruk Banan sjampo og balsam (for å ha riktig hudfettbalanse på 

katten). 

Blandeforhold ca. 1 del sjampo /balsam til 4 deler vann (eller rett fra flasken i godt våt pels).   

Hvis katten har lett for å få floker så anbefales det å bruke PEK Conditioner i sammen med 

balsamen (ca. 0,5 ts til hver vask).  

PEK Conditioner gjør pelsen glattere slik at den ikke floker så lett, og de flokene som likevel 

kommer blir lettere å løse. 

PEK Conditioner i balsamen kan gi for tung pels, så prøv det ut, eventuelt reduser mengden. 

Bør ikke brukes til utstilling.  

Men den gir mye næring til pelsen slik at den kan brukes mellom utstillinger om ønskelig. 

PEK Conditioner inneholder mye collagen som er byggematerialet til pelsen, så den gir styrke 

og smidighet til hårene.  

 

 

Til utstilling så brukes Caviar sjampo og balsam. 

Blandeforhold: 1 del sjampo /balsam til 4 deler vann (eller rett fra flasken i godt våt pels).  

Caviar sjampo og balsam er en serie med høyt næringsinnhold som får pelsen til å bli sunn, 

vital, spenstig og gir ekstra god fargegjengivelse. Brukes bl.a. mye til utstilling og luksus. 

 

Råd: Anbefaler å bruke Banan sjampo /balsam i 2 til 3 vask før det skiftes til Caviar sjampo 

/balsam. Dette fordi Banan serien pleier spesielt kattenes hudfettbalanse, og Caviar serien er 

en «all round serie» for katter, hunder, hester osv. Bruk deretter Banan serien av og til. 

 

 

Ved børsting: 

Til børsting mellom vask, så anbefales det ikke å børste tør pels. Bruk Atami H270 

balsamspray og spray litt, ca. 30 cm over katten slik at det daler ned på pelsen som en sky. 

Pelsen skal ikke bli våt, bare ha litt fukt, slik at friksjonen ved børsting blir redusert. Atami 

H270 trekker helt inn i pelsen (etter ca. 20 minutter) som næring, slik at pelsen ikke blir fettet.  
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