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JOVEEZO Zout

SALT

JOVEEZO zout wordt gewonnen uit de miljoenen jaren geleden opgedroogde Europese Zechstein zee. De zoutproducten van AkzoNobel staan voor
hoge kwaliteit. Joveezo zout, ook wel landbouw-, of agri zout genoemd is zuiver geraffineerd vacuumzout met Jodium.

NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN LEVENSMIDDELEN

PRODUCT BESCHRIJVING

Gejodeerd agri vacuumzout van AkzoNobel is van zeer hoge kwaliteit. Korrelgrootte en zuiverheid zijn zeer constant. Deze factoren zijn belangrijk voor een
consistente smaak en voorkomt ontmenging van het zout in het mengsel. Jodium is is essentieel voor een goede schildklierwerking. De schildklier
reguleert naast het basale metabolisme verschillende processen in het lichaam. Lacterende dieren zoals melkkoeien hebben meer jodium nodig omdat ze
ongeveer 10% van de ingenomen jodium via de melk uitscheiden.
SAMENSTELLING als typisch
Natrium Chloride (NaCl)
waarvan natrium
vocht (H2O)

Type zout: unsieved salt
99,9 %*
39,0 %
< 0,05 %

antiklontermiddel (E535)
inhoud gemeten als Fe(CN)6
Jodium (I) (toegevoegd als KI)

< 10
46

mg/kg
mg/kg (KI: 50 - 70)

* Op basis van gedroogd puur zout

KORRELGROOTTEVERDELING

De korrelgrootteverdeling van Joveezo is gekozen op basis van onderzoek naar toepassingen in de
voedselindustrie. Hieronder een opgave van percentages naar korrelgrootteverdeling.

3 % < 125 micron
94 % van 125 tot 600 micron
3 % van 600 tot 1000 micron
0,1 % > 1000 micron
GMP registration
no. PDV 500064

De korrelgrootteverdeling kan als gevolg van ontmenging tijdens transport en opslag afwijken.
STORTGEWICHT
1250 kg/m3

LEVEREENHEDEN
Certified QM system, Artikelnummer
ISO 9001 / 14001 and EAN (single unit)
Skal certified
EAN (colli)

Pallet

Brussels nomenclature
2501.00.99
CAS registration No.
7647-14-5
Einecs-ident No.
231-598-3
AkzoNobel Functional
Chemicals B.V.
P.O. Box 25
7550 GC Hengelo OV
The Netherlands

Lagen
Aantal per laag
Brutogewicht
Nettogewicht

Zak 25 kg x 40
4380
8715800100875
n.a.
euro HT
120 x 80 cm
8
5
1.025 kg
1.000 kg

Joveezo zout van AkzoNobel wordt onder GMP+ condities geproduceerd.
Joveezo zout is vrij van gluten, pathogenen, allergenen, en bevat geen micro-organismen en/of sporen van molluska (schaaldieren en/of weekdieren)
Alle producten zijn absoluut vrij van residuen van bestrijdingsmiddelen.
AkzoNobel ISO 9001 / 14001 gecertificeerd. Al haar activiteiten zijn ondergebracht in een KMVG-systeem (Kwaliteit, Milieu, Veiligheid en Gezondheid)
dat frequent geaudit wordt.

www.akzonobel.com/
saltspecialties
Emergency:
tel: +31(0)570679211
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