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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nazwa towaru:      Aromat Marcepanowy 83277-DO (N)

Kod towaru: 505236 Specyfikacja nr: ST-IXO 4711 - 1/2004
Data aktualizacji: 21-11-2012

Nazwa chemiczna\skład:      Środek aromatyzujący do żywności

Nazwa INCI:

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji:

Ocena sensoryczna spełnia wymagania  (wg  ISO 5495)

Gęstość względna (20/20°C) 1,1270 - 1,1370

Gęstość względna (20/4°C) 1,1250 - 1,1350

Gęstość względna (25/25°C) 1,1240 - 1,1340

Współczynnik załamania światła w 20°C 1,4660 - 1,4760

Współczynnik załamania światła w 25°C 1,4640 - 1,4740

Zgodność chromatogramu zgodny z wzorcem

*Całkowita zawartość drobnoustrojów, cfu/g <= 100/1g  (wg  ISO 4833)

*Drożdże i pleśnie, cfu/g <= 10/1g  (wg  ISO 7954)

*Enerobacteriaceae <= 10/1g  (wg  ISO 21528-2)

*Salmonella neg/25g  (wg  ISO 6579)

*Wytyczne badań mikrobiologicznych produkt stabilny, limity gwarantowane, badania nie maja
zastosowania

*Zawartość metali ciężkich spełnia wymagania

Wygląd zewnętrzny - stan skupienia ciecz      (wg  ISO 5495)

Wygląd zewnętrzny - kolor bezbarwny lub prawie bezbarwny    (wg  ISO 5495)

Opakowania: Kanister 10 litrów
Kanister 30 litrów

Transport: Klasa RID/ADR: nie podlega

Kod klasyfikacji ADR: nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza:

Numer UN: -
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym, dobrze wentylowanym

pomieszczeniu w temperaturze 6-25°C. Chronić przed światłem. Nie składować razem ze środkami utleniającymi.

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry; nie palić tytoniu; nie stosować w pobliżu otwartego ognia i innych źródeł
zapłonu.

Okres ważności: 450 dni

Uwagi: * parametr gwarantowany, nie umieszczany na świadectwie jakości

Producent/importer towaru nie dokonał rejestracji  substancji zgodnie z Rozporządzeniem REACH (Rozporządzenie
(WE) 1907/2006). Niektóre zastosowania, inne niż spożywcze/farmaceutyczne/paszowe,  mogą wymagać
rejestracji. Zgodność z REACH w tym aspekcie należy do dalszego użytkownika.

Brenntag Polska Sp. z.o.o.
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel (48/77)4721500, fax (48/77)4721600

Parametr "typowy" nie stanowi specyfikacji technicznej i nie może być podstawą do reklamacji
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę przy
dostawie.

Dokument drukowany z systemu komputerowego Diferros i jest ważny bez podpisu.
Osoba odpowiedzialna - Violetta Pańczyk, tel. +48 77 4721538


