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SPECIFIKACE VÝROBKU / PRODUCT SPECIFICATION
Název výrobku:
Product designation

DEFROST sul pro zimní údržbu 10 kg/EURO

Číslo výrobku:
Article No

92319

Popis výrobku:
Article description

Vakuová sůl
Deicing vacuum salt

Doporučené použití:
Intended use

Posypová sůl pro zimní údržbu komunikací
Deicing salt

Složení:
Recipe

vakuová sůl / Vacuum salt (min. 99,6 % NaCl)
Protispékavá látka / anticaking agent
ferrokyanid sodný / sodium ferrocyanide (E535)
Draslík / potassium (K+)
Sírany / sulphate (SO42-)
Vápník / calcium (Ca2+)
Hořčík / magnesium (Mg2+)
Ve vodě nerozpustné zbytky / water-insoluble residue

Granulometrie (směrná hodnota):
Granulometry (typical value)

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

Charakteristika
characterization

CAS-č.:
Molární hmotnost / molecular weight
Bod tavení / melting point
Bod varu / boiling point
Hustota / density
Sypná hmotnost / bulk density
Rozpustnost ve vodě při 20°C
solubility in water at 20°C
Rozpustnost ve vodě při 80°C
solubility in water at 80°C

Vlhkost:
humidity

< 0.05 %

Hmotnost balení:
Filling weight

10 kg

Balení:
packaging

PE-fólie
PE-foil

100 %
4.0 - 12.0 mg/kg
1100
600
10
0.5
25

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

20%
75%
5%
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7647-14-5
58,44 g/mol
801 °C
1461 °C
2,16 g/cm³
1,2 +/- 0,05 g/cm³
360 g/l
380 g/l
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SPECIFIKACE VÝROBKU / PRODUCT SPECIFICATION
Název výrobku:
Product designation

DEFROST sul pro zimní údržbu 10 kg/EURO

Číslo výrobku:
Article No

92319

Identifikace:
Identification

Příklad / example
08.09.2023
Popis / Key
08=
09=
2023=

Podmínky skladování:
Storage conditions

popis
den
měsíc
aktuální rok + datum min.
trvanlivosti

Description
day
month
actual year + best-before date

skladovat v suchu
keep in dry place
Sůl o obsahu vlhkosti vyšší než 1 % má při nižších teplotách sklon k
tvorbě dihydrátu, a z toho důvodu i tvrdne. Nebezpečí zamrzání soli posypová sůl pro zimní údržbu - chránit před tvorbou kondenzátu
skladováním ve skladovacích silech!
Salt with a water content of more than 1 % tends to formate dehydrate
and gets solid therefore. Danger of freecing of salt – deicing salt has to
be protected against condensation water in the storage silos!

Výrobce / adresa:
Manufacturer / address

Salinen Austria AG
Steinkogelstraße 30, A-4802 Ebensee, Austria
Tel: +43 6132 200 – 0, Fax: +43 6132 200 - 4111
E-mail: info@salinen.com, Internet: www.salinen.com

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.

Rozměry palety:
Palett dimension

1200 x 800 x 1080 mm (d x š x v)

Poslední změna:
Last amendment

23.07.2018

Datum tisku:
Printed

08.09.2020 10:24
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