
Naše doporučení je v souladu s naší nejlepší znalostí, ale nevztahuje se na ně žádná odpovědnost.  Doporučujeme vám vyzkoušet účinnost a 
kompatibilitu našich přípravků na vlastní odpovědnost a také se ujistit,  že nebyly dotčeny žádné patenty anebo průmyslová práva vztahující se na 
třetí osoby. Chtěli bychom vás informovat, že tato informace o přípravku nebude obnovována automaticky.  Status k 04/09. 

 

Tuna PE 
Speciální zchutňovadlo pro výživu zvířat   837766 

Vůně / Chuť 
 
Typický tuňák 

Použití/Charakteristikas/Dávkování 
 

Do krmiv pro selata, telata, krávy, pet, ryby. 
 
BIGAROL TYP TUNA PE byl vyvinut pro optimalizaci vůně a chuti krmiv pro selata. Je také vhodný pro použití do 
pet food, jakož i náhražka bílkovin živočišného původu v krmivu pro ryby. BIGAROL Tuna PE patří k řadě 
nejvyspělejších enkapsulovaných aromat nové generace a může výrazně zlepšit charakteristiku vašich produktů 
v následujících parametrech:  
• Zachování stálého chuťového profilu 
• Ochrana proti agresivním složkám krmiva 
• Optimalizace dlouhodobé aromatické stability prodloužena o +30% 
 

 
Dávkování: krmiva pro selata: ~ 200 g/t 

pet food:   ~ 200-2000 g/t  
 krmiva pro ryby:  ~ 200-1000 g/t  
 krmiva pro telata:  ~ 200 g/t 
 krmiva pro krávy:  ~ 200 g/t   

Analytické informace 
 
Vzhled:   bílý až béžový prášek 
Nosič:  chlorid sodný, propylenglykol E1520, kokosový olej, olej z palmových jader 
Objemová hmotnost: 0,7-0,9 g/ml 
Bod vznícení:  - 
 
Analytické výsledky jsou stanoveny na základě jednotlivých měření. 

Legislativa 
 
EC: V souladu s nařízením 1831/2003/EC Evropského parlamentu (9/22/2003) o doplňkových látkách, rovněž v 
souladu s úpravami a změnami v účinnosti v době dodání. 

Balení 
 
25 kg karton s PE vložkou, celkem 300 kg na jedné europaletě 

Stabilita/ Skladování 
 
Trvanlivost - 24 měsíců  
V zájmu udržení kvality produktu, prosím skladujte výrobek v originálním obalu v chladném a suchém prostředí. 
Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo. Uchovávejte obaly pevně uzavřeny v 
suchu a na dobře větraném místě. 

Doprava / Omezení 
 
GGVS / GGVE  bezpečné 
RID / ADR  bezpečné 
Povrch / Letecky  bezpečné  
Výrobek nevyžaduje výstražnou etiketu s varováním podle předpisů EU Direktiv / v souladu s místními předpisy. 
 
Symrise GmbH & Co. KG    BIOFERM CZ spol. s r.o. 
Mühlenfeldstraße 1     Banskobystrická 55, 621 00 Brno 
D-37603 Holzminden      tel.: 541 422 550, fax: 545 247 600 
Německo      bioferm.cz@bioferm.com, www.bioferm.com 

mailto:bioferm.cz@bioferm.com
http://www.bioferm.com/
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