Produktový list
- specifikace

13.11.1 Propylenglykol

0.1 Výrobek
0.2 Číslo verze

0.3 Datum vydání

1

14.7.2021

A. CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
1. Obecné údaje
1.1 Kód, název a popis podle Katalogu krmných surovin (Nařízení EU 2017/1017)
Kód, název a popis výrobku
- česky

13.11.1 PROPYLENGLYKOL [1,2-propandiol] [propan1,2-diol] – Organická sloučenina
(diol neboli dvojsytný alkohol) se vzorcem C3H8O2. Je to viskózní kapalina s nasládlou chutí,
hygroskopická a mísitelná s vodou, acetonem a chloroformem. Může obsahovat do 0,3 %
dipropylenglykolu.

- anglicky

13.11.1 Propylene glycol; [1,2-propanediol]; [propane1,2-diol] – Organic compound (a
diol or double alcohol) with formula C3H8O2. It is a viscous liquid with a faintly sweet taste,
hygroscopic and miscible with water, acetone, and chloroform. May contain up to 0,3 %
di-propylene glycol.

1.2 Název a kód produktu podle GMP+ International:
13.029 Propylene glycol – Product obtained from hydration of Propylene oxide or hydrogenation of glycerin. An organic
compound (a diol or double alcohol) with formula C3H8O2. It is a viscous liquid with a faintly sweet taste, hygroscopic and
miscible with water, acetone, and chloroform. May contain up to 0,3 % di-propylene glycol when obtained from
hydratation. And/or up to 0,1% of ethylene glycol and 0,1% of diethylene glycol when obtained from hydrogenation.

1.3 Obchodní název

MONOPROPYLENGLYKOL

1.4 Druh krmiva

Krmná surovina

1.5 Režim GMP+FSA

ZAJIŠTĚNO GMP+ FSA

1.6 Země původu

viz etiketa

1.7 Výrobce

viz etiketa

2. Vlastnosti
2.1 Jakostní parametry
2.2 Povinně deklarované znaky:

Parametry domluvené v kupních/prodejních smlouvách
ES 767/2009, příloha V:

Katalog KS (EU 2017/1017):

hrubý protein, pokud > 10 %
hrubá vláknina

-

GMO:

Použití živočišné bílkoviny:

GMO
free

Při výrobě nebyly použity
živočišné proteiny, ani nebyly do
výrobku přidány.

3. SLOŽENÍ
3.1 Použité suroviny

3.2 Použití doplňkových látek

3.3 Použití pomocných látek ke zpracování

Viz etiketa

Viz. etiketa

Viz. etiketa

3.4 Jakostní znaky
3.4.1 Složení

3.4.2 Vlastnosti

Viz. etiketa

Viz. etiketa

4.

MAXIMÁLNÍ LIMITY NEŽÁDOUCÍCH LÁTEK

Dodávané produkty jsou vhodné pro použití jako krmiva a splňují max. limity stanovené požadavky evropské legislativy a standardu GMP+BA1.

5. Požadavky na výrobky
5.1 Legislativní požadavky
Produkt splňuje podmínky platné evropské i české krmivářské legislativy a standardů.

5.2 Normativní požadavky
GMP+B3 Obchod, shromažďování, skladování a překládka; GMP+BA10 Požadavky pro nákup; GMP+BA4 Min. požadavky pro
vzorkování a rozbory; GMP+ BCN-DE1 QM-Milch, popř. další přílohy GMP+.

5.3 Tolerance podle přílohy 4R 767/2009

-

6. Další vlastnosti
6.1 Balení

6.2 Skladování

Kanystry / IBC kontejnery

V čistých a uzavřených kanystrech, IBC kontejnerech

B. CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
1. Zamýšlené použití

2. Minimální trvanlivost

Pro výrobu krmných směsí

Viz. Etiketa

3. Číslo šarže
Viz. Etiketa

5. Pokyny pro skladování
Specifikace: 13.11.1 Propylenglykol (13.029); verze: 1 z 14.7.2021/Strana 1 (celkem 2)

4. Pokyny pro zpracování
Viz. Etiketa

6. Pokyny pro dávkování

V čistých a uzavřených kanystrech, IBC kontejnerech

7

Viz. etiketa

Pokyny pro vzorkování a rozbory

Kupující odebírá vzorek ihned po dodání zboží a uchovává ho. Viz. smlouva

8

Pokyny pro dopravu

8.1 Obecně

8.2 IDTF číslo nákladu

8.3 Způsob čištění po převozu nákladu

-

-

-

9 Značení – průvodní doklady
Etiketa je součástí průvodních dokladů.
Součástí každé dodávky je vážní lístek, popř. dodací list, který obsahuje následující údaje:
a) název nebo obchodní jméno a úplnou adresu odesílatele (prodávajícího), registrační prodávajícího;
b) v případě dodacího listu i název odesílací stanice nebo místa skladu (místo nakládky);
c) název nebo obchodní jméno a adresu příjemce (kupujícího) včetně místa určení nebo místa skladu;
d) druh a jakost zboží;
e) druh krmiva (krmná surovina, doplňková látka, premix, doplňkové krmivo) x potravina, pokud je v okamžiku dodání jakost
známa
f) referenční číslo šarže nebo partie;
g) povinně deklarované vlastnosti podle katalogu EU 1017.2017 a podle EC č. 767/2009;
h) datum odeslání;
i) způsob přepravy a číslo dopravního prostředku (SPZ tahače i návěsu; název dopravce, jméno řidiče);
j) hmotnost.

10 Podpisy
Za prodávajícího

Za kupujícího
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