
                                   
"GrayWolf" W.Szwaja 

 Dane kontaktowe (contact information) 

tel. (phone): +48 34 3256023 

fax: +48 34 3256023 

e-mail: wojciech.szwaja@graywolf.pl 

website: www.graywolf.pl 

ul. Wawrzynowicza 8/10 

42-218 Częstochowa 

Polska (POLAND) 

NIP (EU VAT No.): PL5731127315 

REGON: 241992561 
 

Specyfikacja Produktu / Arkusz Danych Technicznych 

Tlenek magnezu gatunek GWAK 98 HR paszowy                                                                Częstochowa, 01.05.2014 

Tlenek magnezu gatunek GWAK 98 HR paszowy 
 

Tlenek magnezu gat. GWAK 98 HR jest bardzo aktywnym naturalnym tlenkiem magnezu  
o wysokiej czystości i niskiej zawartości żelaza. Gatunek ten nadaje się do wykorzystania 
w specjalnych zastosowaniach do pasz dla zwierząt. Tlenek magnezu gat. GWAK 98 HR 
produkowany jest pod nadzorem certyfikowanego systemu jakości zapewnienia bezpieczeństwa 
pasz GMP+. 
 

Analiza chemiczna:  typowe   min./max.  
MgO tlenek magnezu * 97,30 % min. 96,60 % 
CaO tlenek wapnia 1,90 % max. 2,20 % 
Fe2O3 tlenek żelaza 0,07 % max. 0,12 % 
SiO2 tlenek krzemu 0,60 % max. 1,00 % 
Al 2O3 tlenek glinu 0,06 % max. 0,12 % 
SO3 tlenek siarki 0,01 % max. 0,02 % 
L.O.I. strata prażenia ** 2,5 %    
* po prażeniu     **strata prażenia przy 1000oC 
 

Parametry fizyczne: 
aktywność mierzona metodą badań kwasem cytrynowym (s) 15 - 30 
pole powierzchni właściwej (m2/g) 50 - 65 
gęstość nasypowa luzem (g/l) 550 - 650 
wielkość przemiału: 200 mesh 98% poniżej 75 mikronów 
wielkość przemiału: 325 mesh 99% poniżej 45 mikronów 

 

Opakowania: - worki po 25 kg (2 warstwy papieru z wkładką polietylenową), owinięte folią  
  na paletach CP1 (100 x 120 cm), 1000 kg na paletę  
- big-bag’i (800 kg lub 1000 kg) 
- luzem 

Składowanie: produkt musi być przechowywany w czystym, suchym miejscu i chroniony 
przed wilgocią. Reaktywny tlenek magnezu szybko chłonie wilgoć z powietrza. 
Zawsze ponownie uszczelniaj pełne oraz częściowo wykorzystane palety 
i pojedyncze worki folią polietylenową. 

Okres trwałości: gwarantowany przez 6 miesięcy od daty produkcji na podstawie powyższych 
warunków składowania. 

 
Informacje dodatkowe: 
- wszystkie informacje oparte są na danych dostępnych na dzień sporządzenia.  
- niniejsza specyfikacja  jest niekontrolowaną kopią, która nie będzie aktualizowana automatycznie.  
- nie ma gwarancji, domniemanej lub wyrażonej, odnośnie korzystania z produktu, ponieważ warunki jego użycia pozostają  
  poza naszą kontrolą. 


