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SPECIFIKACE VÝROBKU / PRODUCT SPECIFICATION
Název výrobku:
Product designation

Biosaxon HW solný liz 10 kg

Číslo výrobku:
Article No

92657

Tento dokument byl vytvořen automaticky a platí bez podpisu.
This document was generated automatically and is valid without a signature.

Popis výrobku: jednodruhové krmivo
Article description salt feed material

Doporučené použití:
Intended use

solný liz pro hovězí dobytek, ovce, kozy, koně i vysokou zvěř
salt lickstone for cattle, sheep, goats, horses and deer

Složení:
Recipe

vakuová sůl / Vacuum salt (100% NaCl) 100 %

Přísady Sodík / sodium (Na) 39,3 %
Ingredient

Rozměry kamene:
Dimensions

L x B x H 181 x 181 x 169 mm
Mittelloch/centre hole

Bio poznámka
Bio notice

Může být použito v ekologické / biologické výrobě dle Nařízení (EG) č. 
834/2007 a (EG) 889/2008.
The product may be used in organic production in accordance with 
regulations (EC) No. 834/2007 and (EC) 889/2008.

Kontrolní č.
Inspection Nr.

NL-BIO-01

Hraniční hodnoty:
Limits

Arsen / Arsenic (As)
Olovo / Lead (Pb)
Kadmium / Cadmium (Cd)
Rtuť / Mercury (Hg)

< 2
< 10

< 2
< 0,1

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Dioxiny / dioxins 
dioxinům podobné PCB / dioxinlike PCB 
ostatní PCB / Non-dioxinlike PCB

neprůkazné / nonexistent
neprůkazné / nonexistent 
neprůkazné / nonexistent

Vlhkost:
humidity

< 0.3 %

Hmotnost balení:
Filling weight

10 kg

Balení: 
packaging

nezabaleno, s etiketou
no packaging - just labelled

Minimální trvanlivost
Best before

3 roky
3 years

Podmínky skladování:
Storage conditions

skladovat v suchu a uzavřené
store well sealed and in a dry place 
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Prodej / adresa:
Distributor / address

Salinen Praha - odštěpný závod Solivary Trade
Zelený pruh 95/97, CZ-140 00 Praha 4, Česká republika
Tel: +420 241 400 371, Fax: +420 227 230 060
E-mail: info@salinen.cz, Internet: www.salinen.cz

Úřední registrační číslo
Ministerial registration number

AT 6015

Certifikace
Certification 

Solivar Ebensee je certifikován: ISO 9001, ISO 14001, QS, A-krmiva
Saline Ebensee is certified ISO 9001,14001,QS and A-feeding stuff.

GMO doporučení:
GMO advice

Výrobek není geneticky modifikován ani neobsahuje geneticky 
modifikované mikroorganismy nebo přísady, které podléhají povinnosti 
označování dle platných nařízení (EG) 1829/2003 und (EG) 1830/2003

This product contains no genetically modified ingredients according
(EG) 1829/2003 and (EG) 1830/2003.

Rozměry palety:
Palett dimension

1200 x 800 x 870 mm (d x š x v)

Poslední změna:
Last amendment

23.07.2018

Datum tisku:
Printed

19.05.2021 14:54


