AG saltkrystaller 5-15
Oslo, 5.12.2013

Nytt salt for ditt vannbehandlingsanlegg
Vi leverer nå AG saltkrystaller 5-15 for regenerering av ionebytteanlegg
• Saltkrystallene er laget av raffinert havsalt i næringsmiddelkvalitet og er
produsert på en økologisk måte
• Krav til selve produktet, og til renhet og kontroll ved produksjon tilfredsstiller
den europeiske vannbehandlingsnormen EN973 type A
• Saltkrystallene inneholder 99,8% rent NaCl

Saltkrystaller benyttes på samme måte som salttabletter men skiller
seg ut på noen punkter:
• Saltet er glasslignende korn i dimensjon 5-15 mm og med en meget hard
struktur som medfører at krystallene ikke brytes i mindre biter
• Sekkene med saltkrystaller inneholder svært lite finstoff og faren for
klumpdannelser i salttank og ventiler er derved redusert
• Prisen pr. sekk med saltkrystaller er redusert i forhold til våre tidligere leverte
salttabletter

Vi håper du blir fornøyd med våre nye AG saltkrystaller 5-15 
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Produkt datablad AG saltkrystaller 5-15
Produktbeskrivelse
Saltkrystaller for avherding av vann og for regenerering av ionebyttemasse.
AG saltkrystaller er et veldig rent raffinert havsalt og er utviklet spesielt for
avherding av drikkevann og vann som benyttes innen husholdning og
matvareindustrien. For bruk både privat og industrielt.
Kjemisk spesifikasjon
Fysisk spesifikasjon
NaCl

≥99,8%

Kornstørrelse*

H2O

< 0,1%

Ca
Mg
Uoppløselig

Min.

Max.

< 2000 µm

0%

3%

< 0,06%

2000 - 5000 µm

0%

60%

≤ 0,03%

5000 - 20000 µm

40%

100%

> 20000 µm

0%

1%

< 0,1%

Zn

< 2 ppm

Cr

< 1 ppm

Ni

< 1 ppm

As

< 0,5 ppm

Cd

< 0,5 ppm

Cu

< 0,5 ppm

Pb

< 0,1 ppm

25 kg PE sekk

Hg

< 0,1 ppm

25 kg sekker på pall

Tilsetningsstoffer

Romvekt

Forpakning

1150 – 1300 kg /m³

Dimensjoner

Vekt

Sekker/

Lag/

Sekker/

Varenr.

L x B x H (cm)

Brutto/Netto (kg)

Lag

Pall

Pall

55 x 35 x 13

25/25

-

-

-

717-100

120 x 80 x 130

1028 / 1000

5

8

40

717-100

Ingen

LOVGIVNING  PRODUKTETS RENHET
AG saltkrystaller oppfyller den europeiske standard EN 973 type A for regenereringssalt for ionebyttere • egnet både for privat og
industrielt bruk • egnet for avherding av vann som benyttes innen matvareproduksjon • produksjonsstedet oppfyller hygieniske krav til
fabrikasjon av råmaterialer i matvareindustrien (852/2004/EC) • produktet inneholder ingen fremmedlegemer eller skadelige elementer •
spesifikasjoner er basert på intern og ekstern kvalitetskontroll • det er brukerens ansvar å kontrollere produktets egnethet for den aktuelle
anvendelse
KVALITET:
oppfyller krav i EN 973 TYPE A • DIN 19604 • AFNOR T90-612
LAGRING:
lagres tørt
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AG saltkrystaller 5-15 til vannbehandlingsanlegg
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