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Tabletki solne SuperTab

Właściwości: w pełni rozpuszczalne tabletki soli spożywczej
SpecyfikacjaSpecyfikacja Metody

chlorek sodu > 99,8 % EN 973
wapń + magnez < 0,1 % ISO 2482
siarka < 0,15 % ISO 2480
wilgotność < 0,1 % ISO 2483
subst. nierozpuszczalne w wodzie < 0,02 % ISO 2479
rtęć < 0,05 mg/kg EN 973
ołów < 1 mg/kg EN 973
miedź < 2 mg/kg EuSalt AS 015

Właściwości fizyczne: Metody
gęstość nasypowa 1000 kg/m³ EN 1236

Dystrybutor K+S w Polsce
www.prowater.pl
tel. +48 77 482 69 84
ul. Bolesława Chrobrego 54, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Wskazówka:
Specyfikacja oparta na wymaganiach normy EN 973 oraz Codex Alimentarius.
Typowe wartości na bazie regularnych analiz.

Wymiary:
Średnica: 25 mm wysokość: 16 mm waga: 15g

Podział wielkości ziaren:
Frakcje drobne: < 5,0 mm max.4,0% typowo: 3% metoda: EN 1235

Wskazówka:
Produkt odpowiada wymogom normy EN 973(A) dla soli regenerującej do wymieniaczy jonowych.
Tabletki solne produkowane z soli warzonej spożywczej spełniającej wymogi czystości Codex
Alimentarius.

Zastosowanie:
Dla klientów indywidualnych i biznesowych – do produkcji solanki, regeneracji wymienników
jonowych przy zmiękczaniu wody.

Powyższe dane oparte są na naszych ciągłych kontrolach jakości. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku przeprowadzenia kontroli
dostarczonego produktu. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią gwarancji. Należy w zakresie własnej

odpowiedzialności sprawdzić czy produkt nadaje się do konkretnego przypadku zastosowania.
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Produkcja:
Tabletki solne produkowane przez bardzo silne sprasowanie mechaniczne bez użycia antyzbrylacza.

Przechowywanie:
Musi odbywać się w nienagannych warunkach higienicznych w celu uniknięcia zanieczyszczenia.
Nie układać więcej niż 3 warstwy jedna na drugą.

Bezpieczeństwo:
Świadectwo bezpieczeństwa może zostać dosłane na zapytanie.
Chlorek sodu jest minerałem naturalnym i tym samym jest zwolniony z obowiązku rejestracji
w REACH.

Sposoby dostawy:
worki polietylenowe 25 kg na palecie, 8 warstw po 5 worków = 1.000 kg
inne sposoby pakowania na zapytanie.

Powyższe dane oparte są na naszych ciągłych kontrolach jakości. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku przeprowadzenia kontroli
dostarczonego produktu. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią gwarancji. Należy w zakresie własnej

odpowiedzialności sprawdzić czy produkt nadaje się do konkretnego przypadku zastosowania.
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