BENTONITE BINDER
Μπεντονίτης σαν Πρόσθετο σε Ζωοτροφές

Περιγραφή

Μπεντονίτης σε μορφή σκόνης για ανάμειξη με θρεπτικές ουσίες για την παραγωγή ζωοτροφών.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1060/2013

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Οδηγίες Χρήσης

Περιγραφή

:

Μπεντονίτης - HSCAS

Αριθμός ταυτοποίησης

:

1m558i

Λειτουργική Ομάδα

:

Τεχνολογική Πρώτη ‘Υλη - Συνδετική / Αντισυσσωματική Πρόσθετη
Ύλη

Μορφή

:

Σκόνη

Χρώμα

:

Φαιοπράσινο

Κοκκομετρική Διαβάθμιση

:

Min. 98% περνά από κόσκινο 150μm

Υγρασία

:

0 -13 %

pH (υδατ. δ/μα 5%)

:

9.5-10

Ειδικό Βάρος

:

̴ 2.6 g/cm3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Η ταυτόχρονη χρήση από το στόμα με μακρολίδια πρέπει να αποφεύγεται
2. Για τα πουλερικά: Η ταυτόχρονη χρήση με ροβενιδίνη πρέπει να αποφεύγεται
3. Για τα πουλερικά: Η ταυτόχρονη χρήση με κοκκιδιοστατικά άλλα από τη ροβενιδίνη αντενδείκνυται
όταν το επίπεδο του Μπεντονίτη υπερβαίνει τα 5,000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής.
4. Η συνολική ποσότητα Μπεντονίτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των
20,000 mg/kg της πλήρους ζωοτροφής.
5. Επιτρέπεται η χρήση της πρόσθετης ύλης σε ζωοτροφές που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές.
6. Για λόγους ασφάλειας: Να χρησιμοποιούνται μάσκα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1-5 kg ανά Μ/Τ τελικής ζωοτροφής.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Χάρτινα σακιά 25Kg, πολλαπλών στρωμάτων (ένα εκ των οποίων είναι από PE-HDPE)
και μεγάλα σακιά του 1 Μ/Τ.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Το BENTONITE BINDER αποθηκεύεται σε στεγασμένο, ξηρό χώρο, απαλλαγμένο από νερό και
υγρασία. Αποθηκεύσετε το προϊόν σε κλειστούς σάκους (ιδανικά στην αρχική του συσκευασία), πάνω
σε παλέτα ή γενικά χωρίς άμεση επαφή με το δάπεδο.

Σελ. 1 από 2

Μέτρα
Προστασίας και
Ασφάλειας

•
•
•

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή
δείχνοντας την συσκευασία του προϊόντος.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας την συσκευασία του
προϊόντος.
Ανατρέξετε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet) ή την συσκευασία του
προϊόντος για λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, αποθήκευση και
απόρριψη του υλικού.
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Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών
χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και
πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των
προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους
των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της
εταιρείας.
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