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PRODUCTOMSCHRIJVING 

Gedroogd FIJN zout voor veevoeder- en landbouwtoepassingen. SALCO AGRO 0-1 G is geschikt als 

veevoederadditief. 

 
 
 

CHEMISCHE KENMERKEN     FYSISCHE KENMERKEN 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
VERPAKKING 

VERPAKKING* 
AFMETINGEN 
L x B x H (cm) 

GEWICHT 
BRUT/NET (KG) 

STUKS/LAAG LAGEN/PALLET STUKS/PALLET EAN CODE 

25 kg PE 100 x 120 x 100 1252/1225 7 7 49 5425000964551 

1000 kg PP 80 x 120 x 130 1027/1000 - - 1 - 
1250 kg PP 80 x 120 x 150 1277/1250 - - 1 - 

bulk Blaas- of kipwagen   - - - 
palletten 25 kg zakken: CP1 100 x 120 cm onder waarborg (hout) 

1000 & 1250 kg big bags: EURO 80 x 120 cm onder waarborg (optie: wegwerppallet) 
Brussels nomenclatuur (douanecode): 2501.0099 

* standaardverpakking, andere verpakkingen op aanvraag 

WETGEVING • ONZUIVERHEDEN • CONTAMINANTEN 

voldoet aan richtlijnen 150-1985 voor zout (cfr. Codex Alimentarius Standard) • productie-eenheid beantwoordt aan 

hygiënische vereisten voor fabricatie van grondstoffen voor de diervoedingsindustrie (183/2005/EU) • toegevoegd additief 

voldoet aan EU 1810/2005 • vrij van allergenen, pathogenen, gluten en micro-organismen • vrij van GGO’s (1829/2003/EU en 

1830/2003/EU) • voldoet aan verordening EU 505/2012 en EU 889/2008 voor het vervaardigen van biologische diervoeders en 

het voederen van biologische gehouden dieren • zout is een natuurproduct, geringe afwijkingen van de specificaties zijn 

mogelijk • opgegeven specificaties werden opgesteld op basis van interne en externe kwaliteitscontroles • de gebruiker is 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van een ingangscontrole en het nagaan van de geschiktheid van het product voor de 

toepassing waarvoor het dienen moet 

KWALITEIT 

FCA gecertificeerd 

OPSLAG • HOUDBAARHEID 

droog en koel bewaren bij een luchtvochtigheid < 75%  •  minimum 2 jaar na productiedatum houdbaar • omwille van het hygroscopisch 

karakter van zout kan lichte klontervorming optreden na 4 tot 8 maand afhankelijk van de korrelgrootte en de opslagcondities • klontering 

doet echter geen enkele afbreuk aan de kwaliteit, de eigenschappen of de goede werking van het product  

NaCl (op basis van gedroogd zout)  99.2% 

H2O <0.5% 
Na 39% 

Ca ≤ 0.20% 
Mg ≤ 0.16% 

SO4 ≤0.50% 

Onoplosbaarheden <0.10% 

Cu < 15 ppm 
Pb < 10 ppm 

As < 2 ppm 

Cd < 2 ppm 
Hg <0.1 ppm 

Korrelverdeling* min. max. 

< 200 µm 0% 10% 

200 – 1000 µm 70% 100% 

1000 – 1180 µm 0% 20% 
> 1180 µm** 0% 4% 

Stortgewicht 1150 – 1300 kg/m³ 

Additieven  

E535 
(antiklontermiddel) 

< 20 ppm 
uitgedrukt als Fe(CN)6

4- 

 

 SALCO AGRO 0-1 G 

 TECHNISCHE FICHE 

*  de korrelverdeling werd uitgevoerd conform ISO 13322-2:2006 
 met SympatecQicpicParticle Analyzer 

**  kenmerkende analyse resulteert in 0% boven 1400 µm 

 

 


