Specification/Specyfikacja
Product Name/Nazwa produktu
Country of orgin/Kraj pochodzenia
Molecular formula/wzór chemiczny:
Molecular weight/ masa cząsteczkowa:
CAS #:
EINECS #:
Article number/Numer artykułu:

Calcium formate 98% feed grade/Mrówczan
wapnia paszowy
China/Chiny
Ca(HCOO)2
130.12
544-17-2
208-863-7
CAFO/KR-CN/FD, CAFO/KR-CN/FDBB

UNIT/JEDNOSTKA

GUARANTEE/PARAMETR
GWARANTOWANY

TYPICAL/CETUAL/
WYNIK

% minimum

98.0

98.5

% minimum

30.1

30.3

Moisture/Wilgotność (H2O)

% maximum

0.5

<0.2

Arsenic/Arsen (As)

% minimum

0.002

0.0002

AFS

Heavy metals/Metale ciężkie
(as Pb)

% minimum

0.002

0.0005

AAS

Cadmium/Kadm (Cd)

% minimum

0.001

0.00009

AAS

% minimum

0.00001

<0.00001

-

ITEMS/POZYCJA
Purity as/Czystość jako
Ca(HCOO)2
Purity as calcium/Czystość w
postaci wapnia (Ca)

Mercury/Rtęć (Hg)
Dioxins/Dioksyny
Dioxins +Dioxin –like PCBs/
Dioksyny + PCB podobne do
dioksyn
Non-dioxin-like PCBs:/
Niedioksynopodobne PCB:
Appearance/Wygląd
pH value/wartość (10%
solution/roztwór)

Standard/Standard
Options/Opcje

ng WHO-PCDD/FTEQ/kg
(ppt), max.
ng WHO-PCDD/FTEQ/kg
(ppt), max.
μg/kg (ppb), max.

1.0

1.5

10

White or off-white crystal or crystalline

METHODS/
METODA
Titration/
miareczkowanie
Titration/
miareczkowanie
Gravimetric/
grawimetryczny

Not detected/Nie
wykryto
HRGC/HRMS
(upper bound 0.06)
Not detected/Nie
wykryto
HRGC/HRMS
(upper bound 0.095)
Not detected/Nie
wykryto
GC/MS
(upper bound 0.35)
powder/ Biały lub prawie biały kryształ lub krystaliczny
proszek
6.0~9.0

Net 25 kg bags with inner liner/ Worki 25 kg netto z wewnętrzną wkładką
Net 1000 kg, 1200 kg bags/Worki netto 1000 kg, 1200 kg

The product will remain stable and effective when stored in a cool, dry environment./
Surowiec zachowuje swoje właściwości jeżeli jest przechowywany w chłodnym i suchym otoczeniu.
All data as mentioned have been copied from the suppliers certificate and therefore are in complete accordance with
information received from a supplier. The buyer is not exempt from checking the goods on arrival.
Powyższe informacje zostały przekopiowane z certyfikatu producenta. Nabywca nie jest zwolniony z kontroli surowca w
momencie przyjęcia.

Date/Data:
City/Miejsce:
Issued by/Wystawił :
Accepted by/Zaakceptował:

20.03.2018
Olsztyn
Dominika Leszkiewicz
Małgorzata Butkiewicz

This document was generated automatically – no signature required/Dokument wygenerowany z systemu, nie wymaga podpisu.

