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SPECIFIKACE VÝROBKU / PRODUCT SPECIFICATION
Název výrobku:
Product designation

Bazénová sul  25kg/42

Číslo výrobku:
Article No

92180

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

Popis výrobku: průmyslová sůl
Article description Commercial salt

Doporučené použití:
Intended use

Změkčování vody
for industrial applications

Složení:
Recipe

vakuová sůl / Vacuum salt (min. 99,9 % NaCl) 100 %
Protispékavá látka / anticaking agent
ferrokyanid sodný  / sodium ferrocyanide (E535) 4.0 - 12.0 mg/kg

Granulometrie (směrná hodnota):
Granulometry (typical value)

>0,63mm
0,2-0,63mm
<0,2mm

20%
75%
5%

Vlhkost:
humidity

< 0.08 %

Hmotnost balení:
Filling weight

25 kg

Balení: 
packaging

PE-fólie
PE-foil

Identifikace:
Identification

Příklad / example
07.04.2024

Popis / Key popis Description
07= den day
04= měsíc month

2024= aktuální rok + datum min. 
trvanlivosti actual year + best-before date

Podmínky skladování:
Storage conditions

skladovat v suchu a uzavřené
store well sealed and in a dry place 

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

Certifikace
Certification 

ISO 9001, ISO 14001, IFS
Saline Ebensee is certified ISO 9001, ISO 14001 and IFS.
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Norm: Výrobek splňuje následující normy:
Norm • EN 973:2009

Chemikálie používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid 
sodný pro regeneraci iontových výměníků - Typ A
• EN 14805:2008
Chemikálie používané k úpravě vody určené k lidské spotřebě - Chlorid 
sodný pro místní chloraci pomocí nemembránové technologie - Typ 1
 
The product complies with following norms:
• EN 973:2009
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – 
Sodium chloride for regeneration of ion exchangers – Typ A
• EN 14805:2008
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - 
Sodium chloride for on site electrochlorination using non-membrane 
technology - Type 1

Rozměry palety:
Palett dimension

1200 x 800 x 1070 mm (d x š x v)

Poslední změna:
Last amendment

23.07.2018

Datum tisku:
Printed

07.04.2021 14:21


