
PRODUCTSPECIFICATIE     Datum opmaak: 27-02-2014 
 

Product:         Pagina 1 van 1 
Maagkiezel 
 
Bereidings/ontstaanswijze: 
Anorganische product, dat ontstaat door het breken van grind 
 
Chemische contaminanten: 
• De maximumgehalten aan ongewenste stoffen en producten (zware metalen, PAK’s, PCB’s, dioxine 

en dioxine-achtige PCB’s) zijn weergegeven in: 
• Bijlage I bij richtlijn 2002/32/EG 
• GMP+ BA1 (Productnormen) bij het GMP+ Feed Certification scheme 

 
Microbiologische contaminanten: 
N.v.t.; het product is anorganische en daarom niet vatbaar voor micro-organismen 
 
Fysische contaminanten: 
Geen vreemde voorwerpen zichtbaar 
 
Onderzoek, bemonstering: 
• Iedere partij bemonsteren volgens GMP+ BA13 (Minimumvoorwaarden monstername) volgens 

Appendix 3: Monsternameprotocol: mengvoeders, droge voedermiddelen, voormengsels 
en toevoegingsmiddelen in bulk, per as of bij opzakken 

• Iedere vracht visueel controleren op vreemde voorwerpen en ongewenste bijmengingen 
• Metalen worden tijdens het proces verwijderd met magneten 
 
Kritieke punten / afkeurgrenzen: 
Bij visuele controle vreemde voorwerpen zichtbaar: deze uitsorteren of het product afkeuren 
 
Akties bij afwijkingen: 
Producten met vreemde voorwerpen krijgen een andere bestemming of worden geretourneerd 
 
Wijze van opslag en houdbaarheid: 
De producten droog opslaan op een verharde ondergrond of op pallets 
Houdbaarheid: 4 jaar 
Bij opslag voor langere tijd de producten afdekken met folie 
 
Etikettering: 
Label met de daarop verplichte vermeldingen (naam product, naam + registratienummer producent, 
batchcode, het woord “VOEDERMIDDEL”, geleverde hoeveelheid, houdbaarheidsdatum) 
 
Voederadvies: 
Het product wordt gebruikt voor het vermalen van voedermiddelen in de spiermaag en is geschikt voor 
kippen, kuikens en siervogels; het product kan onbeperkt verstrekt worden; via zeven worden er 3 
soorten vervaardigd: 
3 – 6 mm:  voor kippen 
1 – 3 mm:  voor kuikens  
0,8 – 2,5 mm:  voor duiven / siervogels 
 
Transport-condities: 
Los gestort: transport met containerwagen of kieper; zie HACCP-analyse HANDEL EN TRANSPORT 
VOEDERMIDDELEN 
Verpakt (zakgoed): transport met bakwagen 
• Verpakking voor pluimvee: 25 kg 
• Verpakking voor duiven / siervogels: 1 kg 
 
Sensorische kenmerken: 
Kleur: diverse grijstinten 
Geur: reukloos 
 
Fysische kenmerken: 
Niet stapelbaar product 
 


