Tabletovaná soľ - FEAST
Zloženie : soľ jedlá – vákuová
Soľ jedlá ( NaCl)
CAS : 7647-14-5

EC: 231-598-3

Molekulová hmotnosť 58,44 g/mol
Teplota topenia
800 °C
Teplota varu
1461 °C
Rozpustnosť vo vode 35,86 g/100 ml (20 °C)
Biely sypký kryštalický prášok bez zápachu, slanej chuti, zalisovaný vo forme tabliet
Tabletky bielej farby, bez zápachu, slanej chuti
Vydanie nr.10/2015/SP/ZLJ/10
Zloženie
Chlorid sodný (NaCl)
Protihrudkujúca látka
Arzén As
Kadmium Cd
Ortuť Hg
Chróm
Olovo Pb
Antimón
Selén
Strata sušením
Nerozpustné časti
Vápnik Ca
Železo Fe
Sírany SO4
Alkalita ako na2CO3
pH 1% roztoku
Polomer tablety

Garantované hodnoty
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99,9 %*
3
mg/kg
0,3 mg/kg
0,75 mg/kg
0,26 mg/kg
0,75 mg/kg
3,5 mg/kg
2,6 mg/kg
2,6 mg/kg
0,1 %
0,05 %
50 mg/kg
2 mg/kg
0,04 %
0,05 %
5,5-8,5
25 mm

Typické hodnoty
99,9 %*
0,00
mg/kg
0,06 – 0,1
mg/kg
0,001 – 0,01
mg/kg
0,0008 – 0,004 mg/kg
0,009 – 0,4
mg/kg
0,01 – 0,09
mg/kg
0,01 – 0,1
mg/kg
0,15 – 0,3
mg/kg
0,01 – 0,03
%
0,004 – 0,006 %
11 – 34
mg/kg
0,1 – 1,0
mg/kg
0,01 – 0,02
%
0,01 – 0,03
%
6,5-7,5
25 mm

*v prepočte na bezvodé množstvo

Balenie : 25 kg balenie, v množstve 40 ks /1000 kg EUR paleta /
Tabletovaná soľ je určená pre katexové úpravne vody pitnej vody podľa Normy EN 973 A
Produkt neobsahuje : organizmy geneticky modifikované;
organizmy živočíšneho pôvodu;
substancie vyvolávajúce alergiu – alergény;
vo výrobnom procese nie je rádioaktívne žiarenie
Vzhľadom k rôznym možným požitiam nášho produktu, použitie je nami nekontrolovateľné, kupujúci
preberá zodpovednosť za skladovanie a použitie v mieste svojho pôsobenia.
Soľ je vyrábaná v systéme kvality ISO 9001:2015 a normy ISO 14001: 2015 a v systéme HACCP.
Prvovýrobkom je soľ varená - mokrá vyrábaná zo soľanky
Skladovanie produktu v suchých a čistých skladových priestoroch pri maximalnej vzdušnej vlhkosti 75 %
v originálnom uzavretom obale.
Doba spotreby : 2 roky od dátumu výroby
Po uplynutí doby spotreby je potrebné skontrolovať parametre produktu, ak sú zhodné z deklarovanými
hodnotami je možné tovar použiť.

Označenie na obale :
SK Soľ tabletovaná - FEAST
Zloženie soľ vákuová varená
chlorid sodný NaCl min. 99,8 %
Dátum výroby vyznačený na obale
Doba spotreby : dátum vyznačený na obale
Krajina pôvodu : EÚ
Skladovať v suchých skladoch

Pôvod tovaru EU
Vyrobené pod značkou FEAST
Uvedená špecifikácia tovaru je vypracovaná na základe informácii od výrobcu
Platná pre rok 2022
Dátum poslednej revízie : 25.1.2022

Predajca:
FEAST s.r.o.
IČO
: 44 197 781
IČ DPH : SK 2022624923
adresa :
Rastislavova 415, 949 01 Nitra

tel. +421 908 914 400
tel. +421 918 632 982

mail.feast@feast.sk
www.feast.sk
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