Produktdatablad
MondoPrime
Anvendelsesområde

Organiske syrer og deres salte er blevet anvendt med succes i
intensiv dyreproduktion. De er til stede i naturen som en normal
bestanddel af planter eller dyrevæv, dyr har evnen til at producere
sådanne organiske syrer i deres fordøjelsessystem og de er
hovedsageligt dannet i tyktarmen.
Omfattende forskning har bevist, at brugen af organiske syrer og
deres salte inden til dyrefoder forbedrer dyrets præstation ved at
holde bakterier, svampe og andre skadelige mikroorganismer under
kontrol.

Beskrivelse

Tilskudsfoder. En velafbalanceret blanding af kraftige organiske syrer.
Produktet er sikkert at anvende med hensyn til ætsning for udstyr
fremstillet af rustfrit stål. Til anvendelse og opbevaringsforhold
anbefales det at anvende rustfrit stål 1.4541 og 1.4571.

Komponenter

Myresyre, natriumformiat, propionsyre og bærestof.

Fysiske og

Fysisk udseende

tekniske

: flydende

Farve

: gennemsigtig

Massefylde

: 1,2 - 1,3 kg/l

pH (10%)

: 2,7 - 3,7

Vandindhold (KF)

: max 16,5 %

specifikationer

Farveændring eller variation påvirker ikke produktets egenskaber.
Anvendelse & Dosering

Foder: 2 - 5 kg/T
Drikkevand: 0,5 - 0,8 liter / 1.000 liter

Emballage

HDPE-eksportværdige forpakninger på desinficerede træpaller.
Tilgængelige nettovægte: 25 kg / 200 kg / 1000 kg (IBC)

Holdbarhed

2 år, når den opbevares i et køligt og tørt miljø uden direkte sollys i uåbnet
emballage.

Varehenvisning

AG002L

Oplysningerne i dette datablad er efter vores bedste opfattelse korrekt og præcise. Alle instruktioner, anbefalinger og forslag laves under reserve. Da
brugsbetingelserne er uden for vores kontrol, frafalder fabrikanten ethvert ansvar for tab eller skade som følge af brugen af disse data, forslag eller anbefalinger.
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