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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nazwa towaru:      Syrop glukozowo-fruktozowy Glucamyl F452

Kod towaru: 514397 Specyfikacja nr: ST-IXO 9412 - 1/2008
Data aktualizacji: 05-11-2008

Nazwa chemiczna\skład:      Syrop glukozowo-fruktozowy

Nazwa INCI:

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji:

Zawartość suchej masy, %(m/m) 78 - 79

Brix (20°C) 78,5 - 79,5

Współczynnik załamania światła w 20°C 1,4868 - 1,4894

Równoważnik glukozowy (DE) 65 - 70

Zawartość fruktozy w suchej masie, % (m/m) 8 - 9,9

Zawartość dekstrozy w suchej masie, %(m/m) 30 - 38

Zawartość maltozy w suchej masie, %(m/m) 26 - 34

Zawartość triozy w suchej masie, %(m/m) 8 - 13

Zawartość wyższych cukrów w suchej masie, %(m/m) 14 - 19

Zawartość SO2, mg/kg <= 10

pH 4 - 5,5

Barwa Icumsa (IC) <= 15

Przewodność właściwa (28 Brix), µS/cm <= 150

Całkowita zawartość drobnoustrojów mezofilnych, n/10g <= 1000

Drożdże, n/10g <= 100

Pleśnie, n/10g <= 100

Zawartość chloru, mg/kg typ. <50

Zawartość sodu, mg/kg typ. <350

Zawartość ołowiu, mg/kg typ. < 0,1

Zawartość kadmu, mg/kg typ. < 0,1

Zawartość rtęci, mg/kg typ. < 0,1

Zawartość arsenu, mg/kg typ. < 0,2

Zawartość aflatoksyn B1, µg/kg typ. <2

Zawartość ochratoksyny A, µg/kg typ. <3

Zawartość pestycydów fosforoorganicznych, mg/kg typ. <0,3

Zawartość pestycydów azotoorganicznych, mg/kg typ. <0,1

Wygląd zewnętrzny - stan skupienia ciecz

Wygląd zewnętrzny - kolor bezbarwny do jasnożółty

Wygląd zewnętrzny - charakterystyka lepki

Opakowania: DPPL Kontener 600 litrów
Wiaderko 20 litrów
Luzem lub sztuki

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



Beczka 200 l metalowa z pokrywą

Transport: Klasa RID/ADR: nie podlega

Kod klasyfikacji ADR: nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza:

Numer UN: -
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Zapobiegać zestalaniu się produktu na powierzni

opakowania w celu uniknięcia zakażenia mikrobiologicznego. Zalecana temperatura przechowywania w
ogrzewanych zbiornikach 40-55°C. Produkt krzepnie w temperaturze ok 33°C. Zalecana temperatura
przechowywania w opakowaniach jednostkowych > 20°C. Przechowywanie w temperaturze 20°C może wymagać
dodatkowego ogrzania przed użyciem.

Stosować sprzęt przeznaczony dla produktów o podwyższonej temperaturze i/lub lepkich.

Okres ważności: 365 dni

Uwagi:
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