
1. Nazwa produktu  Sól  Spożywcza / chlorek sodu /  

2. Opis produktu Sól spożywcza warzona w workach wykonanych z 
folii polietylenowej dopuszczonej do kontaktu z pro-
duktami spożywczymi

Masa wsadu 25 kg lub 50 kg

3. Surowce Chlorek sodowy NaCl ( wg PN 86/C-84081 )
4. Materiał opakowaniowy Opakowanie jednostkowe: 

worek z folii polietylenowej a’ 25 kg lub 50 kg
Opakowanie zbiorcze: brak 
Opakowanie transportowe:
 folia „stretch”i paleta drewniana waga łączna 1020 
kg

5. Ważne cechy z punktu  widzenia
    bezpieczeństwa zdrowotnego
    - pH od 5-8
    - Aw -

6. Cechy organoleptyczne Wygląd zewnętrzny: drobnokrystaliczny produkt 
barwy białej, bez obcego zapachu, smak słony bez 
obcego posmaku.

   - stan opakowania Stan opakowania: szczelne, suche, czyste,
nieprzeźroczyste

7. Cechy fizyczno-chemiczne
     - zawartość wody Nie więcej niż 0,2 %
     - zawartość chlorku sodowego Nie mniej niż 99,5 %
     - zanieczyszczenia mechaniczne Niedopuszczalane

8. Cechy mikrobiologiczne:
    ogólna liczba drobnoustrojów
    i bakterii

nie występują
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9. Warunki przechowywania
    -  temperatura -
    -  wilgotność  Przechowywać w suchym miejscu

10. Transport i dystrybucja Samochody powinny być czyste, suche, bez obcych 
zapachów, zabezpieczające produkt przed uszkodze-
niem

11. Okres trwałości
      data minimalnej trwałości

  Nie dotyczy 

12. Znakowanie lub wzór etykiety
    - nazwa ( podana wyżej ) SÓL SPOŻYWCZA
   - składniki ( podane wyżej ) Chlorek sodowy
   - sposób przygotowania lub stosowania
    ( jeżeli brak tej informacji mógłby
     spowodować niewłaściwe stosowanie )

Wyrób jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia

   - dane producenta środka
      ( ew. wprowadzającego do obrotu  
      w kraju oraz kraj w którym 
      wyprodukowano środek )
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   - zawartość netto 
     lub liczba sztuk w opakowaniu

25 kg lub 50 kg

   - warunki przechowywania
     ( jeżeli stosowano termin przydatności,           
     lub gdy jakość w istotny sposób zależy
    od warunków przechowywania )

przechowywać w suchym miejscu

   - oznaczenia partii: Nr partii produkcyjnej ozn. jest datą prod. na opakow.
   - klasa jakości handlowej jakość pierwsza

13. Przeznaczenie produktu Sól spożywcza do bezpośredniego spożycia
lub dla przemysłu przetwórczego

14. Wykluczona grupa konsumentów Wyrób jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia

15. Przepisy normalizacyjne i prawne
( ramy oficjalnych wymagań dla wyrobu )
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