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SÓL KAMIENNA OPAKOWANIE BIG-BAG
Opis produktu:
Naturalna sól wydobywana w Kopalni Soli „Kłodawa”. Sól odpowiada normie
PN-C-84081-2:1998. Biopierwiastki wchodzące w jej skład (między innymi
magnez, wapń, żelazo, mangan, cynk, potas) tworzą kompleksy Łatwo przyswajalne
przez organizm.
Numer z listy QS 11.01.42
Przeznaczenie konsumenckie:
- do bezpośredniego spożycia
- dla przemysłu spożywczego
- jako dodatek do pasz
Charakterystyka produktu:
Barwa- biała lub szara o odcieniu szarym lub różowym
Smak – słony bez obcego posmaku zwłaszcza gorzkiego
Zapach- bez obcego zapachu
Opakowanie:
Opakowanie jednostkowe big-bag 1000kgatest.
Skład chemiczny:
NaCl - 97,00% min
Mg
- 0,10% max
H2O 0,50% max
Części nierozpuszczalne w wodzie – 1,5%max.
Ca
0,60% max
SO4 1,45% max
Cechy chemiczne:
Sól odpowiada normie PN-C-84081-2:1998.,skład chemiczny badany w
zakładowym laboratorium Kontroli Jakości

Cechy biologiczne:

Zawartość zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego- tolerancja zerowa
Na podstawie właściwości naturalnych oraz przeprowadzonych badań sól nie budzi
zastrzeżeń mikrobiologicznych.
Cechy fizyczne:
Zawartości mechaniczne i ferromagnetyczne zgodne z PN- 86/C-84081.02
Sortyment „ON”
Ziarna powyżej 1,00mm - 2% max
Ziarna poniżej 1,00mm - 98% min
Sortyment „1N”
Ziarna powyżej 1,00 mm - 20%max
Ziarna poniżej 1,00 mm - 80% min
Sortyment „1E”
Ziarna powyżej 2,50 mm - 5% max
Ziarna poniżej 1,00 mm - 60% max
Sortyment „1S”
Ziarna powyżej 2,00 mm - 5% max
Ziarna poniżej 0,20 mm - 10% max
Sortyment „2E”
Ziarna powyżej 3,50 mm - 5% max
Ziarna poniżej 1,00 mm - 40%min
Sortyment „2S”
Ziarna powyżej 2,00 mm - 1% max
Ziarna poniżej 0,50 mm - 6% max
Sortyment „3N”
Ziarna powyżej 3,00 mm - 10% max
Ziarna poniżej 3,00 mm - 90% max
Sortyment „3E”
Ziarna powyżej 5,00 mm - 10% max
Ziarna poniżej 1,0 mm
- 20% max
Sortyment „4N”
Ziarna powyżej 4,00 mm 5% max
Ziarna poniżej 4,00 mm - 95% max
Sortyment „5N”
Ziarna powyżej 5,00 mm 5% max
Ziarna poniżej 1,00 mm - 20% max
Sortyment „5S”
Ziarna powyżej 6,00 mm - 10% max
Ziarna powyżej 4,00 mm - 65% max

Ziarna poniżej 2,00 mm

-

2% max

Sól może być konfekcjonowana w zależności od potrzeb klienta i możliwości zakładu.
Warunki przechowywania:
Sól należy przechowywać w pomieszczeniach czystych, suchych bez obcych
zapachów.
Okres trwałości:
Nie określa się terminu przydatności do spożycia.
Sposób dystrybucji:
Transport własny klienta, lub środek transportu wynajęty przez kopalnię.
Wzór etykiety:
Etykieta zawiera:
1.nazwę produktu
2.dane identyfikujące producenta ,kraj producenta
3.gramatura opakowania
4.oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka
spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego i zapakowanego w praktycznie
takich samych warunkach

