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Specifikace 

 

SPECIFIKACE VÝROBKU 

Název výrobku Posypová sůl Standard  

Zpracoval Ing. Roháčková  Datum: 25.7.2017 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

Použití: pro přímý chemický posyp jízdních a pěších komunikací, pro přípravu roztoků 

rozmrazovacích prostředků, užívaných k odstraňování náledí nebo ujetého sněhu z 

jízdních a pěších komunikací 

Popis: 
Jedná se o chlorid sodný.  

Posypová sůl se vyrábí z  kamenné soli drcením, mletím a tříděním. Pro zabránění 

spékání soli a tvoření hrud při skladování je možno použít protispékavou látku např. 

ferrokyanid sodný. 

Složení: sůl kamenná (100%), protispékavá látka: E535 ferrokyanid sodný 

Dávkování: dle interních předpisů zákazníka 

Trvanlivost: 5 roků od data výroby 

KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝROBKU 

Smyslové požadavky na 

kvalitu: 

směs zrn, úlomků a jejich drti, bílé až našedlé, s možným narůžovělým odstínem a 

s výskytem tmavě zbarvených zrn doprovodných minerálů 

Fyzikální a chemické 

požadavky na kvalitu: 

a) obsah NaCl v sušině %                                                                min.   96 

b) vlhkost v %                                                                        max.    2 

c) nerozpustný zbytek v %                                                     max.    2 

d) obsah protispékavé látky (jako ferrokyanid draselný) v mg/kg   max. 200,0 

e) zrnitost 

zbytek na sítě s oky 5,0 mm v %                                                  max.    15 

propad soli sítem s oky 0,16 mm v %                                           max.    25                           

  dle ČSN 58 0111  

BALENÍ A DODÁVÁNÍ 

Typ balení: PE pytel s potiskem v případě potřeby s etiketou nebo dotiskem ink-jetem. Pytle 

jsou uloženy na paletě, která je po naplnění zafixována ovinutím průtažnou fólií.  

 

Hmotnost: 10 kg, 25 kg, 50 kg 

SKLADOVACÍ PODMÍNKY  
Výrobek se skladuje v čistých, suchých, větratelných místnostech. Balené výrobky musí být rovnány do vrstev 

jen takovým způsobem, aby nedošlo tlakem horních vrstev k poškození obalů ve spodních vrstvách. 

ZNAČENÍ 

Údaje na pytli:     obchodní jméno výrobce, adresa, obchodní název produktu, složení, hmotnost a přípustná 

hmotnostní odchylka, datum výroby případně doba minimální trvanlivosti, podmínky skladování 

NEZÁVADNOST  

Výrobek není charakterizován jako nebezpečná chemická látka dle nařízení  (ES) 1272/2008 ES v platném 

znění. Zároveň se jedná o nerost (minerál), takže se na tento výrobek nevztahuje ani registrace v systému 

REACH. 

 

    


