
 

Carbonato de Calcio Natural 

1. DEFINIÇÃO: 

Calcário calcário moagem produto preparado em tamanhos diferentes partículas e composta 
principalmente de carbonato de cálcio de origem natural, livre de matéria orgânica, que o 
torna adequado para consumo animal. 

Substância activa: CARBONATO DE CALCIO 

N° CAS:   1317-65-3 

Nome comercial: CARBONATO DE CALCIO NATURAL 

Vida media: Producto estable en condiciones adecuadas de almacenamiento (más 
de 3 años). 

Estabilidade e armazenamento: São recomendados para armazenar em um lugar seco. 
Embora o produto não se decompõem com umidade, após 
umedecido é difícil secar e pode tornar difícil de usar. 
Mantenha longe de ácidos que reage formando sais de cálcio.  

 Acima deles 898 ° C o carbonato de cálcio é quebra produzir 
o óxido de cálcio é um produto instável e altamente 
higroscópico (cáustica). Dissociação pode começar a 
temperaturas mais baixas, tanto quanto a 480 ° C, 
dependendo da estrutura de composição e cristal de pedra 
calcária. 

2. FABRICACIÓN: 

Começa com a extração de calcário com alto teor de carbonato de cálcio obtido a partir 
de jazidas exploradas a céu aberto.  
Durante esse processo são realizadas pesquisas e análises laboratoriais que permitem a 
seleção da matéria-prima adequada às especificações do produto. Em seguida, a pedra 
calcária é esmagada de uma forma de reduzir o seu tamanho entre 25 e 100 mm e numa 
segunda fase, a menos de 20 mm para alimentá-los, moinhos, tela vibratória e 
separador de ar que concluir o processo de desenvolvimento.La molienda y clasificación 
granulométrica así como las trituraciones previas son procedimientos totalmente 
mecánicos que no involucran la utilización de ningún agente ni tratamiento químico 
asegurando su aptitud para el consumo animal. 
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3. PROPRIEDADES FÍSICAS: 

3.1. Peso específico a granel: entre 1.4 y 1.6 ton/m3 

3.2. Cor: entre branco off-White, cinza escuro, dependendo do local. As variações de cor 
não são indicativas da qualidade ou a composição química do produto. 

3.3. Granulometría en % pasante total: 

3.3.1. Carbonato de Calcio Natural Fino 

100% menor de 1 mm. 

3.3.2. Carbonato de Calcio Natural Grueso 

#10 (1.68 mm) --------------- 100% 
#20 (0.84 mm) ---------------- < 5% 

3.3.3. Carbonato de Calcio Natural Entero 

#6 (3.36 mm)  ---------------- 100% 
#10 (1.68 mm) --------------- <5% 

4. COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

        Valores de mídia 
 Especificação      para formulações 

Umidade -------------------------------         <2%         ………… 
Minerais totais --------------------        >99%           100% 
Insol. en ácido clorhídrico ----------        <10%           4.2% 
Ca++ (Calcio)  --------------------------   >32% y <38%         35,50% 
Mg++(Magnesio) ----------------------       …………           0.6% 

  

5. RECIPIENTES  

O padrão do produto é fornecido em sacos de 50 kg de paletização de 30 unidades 
plastillera (1.5 ton). 
Perguntou se pode entregar em embalagens de plastillera laminado de 25 kg ou a granel 
em contentores de 1000 kg. 
Os tamanhos de partícula diferente do é identificado através de um distintivo de cor na 
costura do recipiente, verde para o carbonato todo e amarelo para a espessura de 
carbonato. Os sacos de carbonato de bem não carrega qualquer distintivo. 
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6. CAMPO DE APLICAÇÃO  

O carbonato de cálcio Natural, por seu alto teor de cálcio e sua adequação para o 
animal de consumo é usado na formulação de porções e suplementos alimentares onde 
a contribuição do cálcio é indicada.  

Ele também ajuda nos processos digestivos de desfazer-se do alimento de aves de 
capoeira. Porções para aves de capoeira de consumo, particularmente para a produção 
de ovos, acessórios para a alimentação da bobina, etc. 

7. VANTAGENS DE CARBONATO DE CÁLCIO NATURAL 

1. Produto de origem natural sem tratamentos ou aditivos químicos, livre de matéria 
orgânica e livre de poluição. 

2. Controle de qualidade permanente que garante uma composição estável e adequada 
para a formulação. 

3. Produto inerte e inodoro, inofensivo para a manipulação e a saúde humana. 
4. Estoque permanente que garante a disponibilidade para o tempo em que você precisa. 

8. SERVIÇOS ADICIONADOS AO PRODUTO  

8.1. serviço de carga e baixar paletização.  
8.2. assessoria técnica.  
8.3. planejamento de entregas regulares.  
8.4. entregas em planta Industrial Calera do lago, reservatório de Montevidéu ou 
domicílio do cliente. 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para o manuseio seguro do produto referência é a Tabulação de dados de segurança 
(FDS). Para obter mais detalhes técnicos do produto entre em contato conosco. 
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10.REGISTRO E COMERCIALIZAÇÃO  

Fórmula aprovada pela direção dos laboratórios de análise do Ministério da pecuária, 
agricultura e pesca, registrado com o N º 6979 de data 24 / 02 / 2015.  

O produto está em conformidade com as disposições do padrão UNIDADE 773/88 sobre 
os produtos para consumo Animal, suplementos de cálcio e Magnesicos.   

Este produto é comercializado com a marca de CARBONATO DE CÁLCIO NATURAL. 

11.DESCARGOS 

Esta ficha técnica é um guia para o uso adequado do material.  Informações que 
contém registros referenciados, normas e especificações relativas à comercialização de 
produtos de consumo animal, incluindo os valores médios de composição, que pode ser 
usado no cálculo de dosagens.  

As informações e as instruções fornecidas no presente HDT não constituem uma 
garantia de desempenho técnico ou de adequação para aplicações particular e não define as 
relações contratuais legalmente válido. Esta versão do HDT substitui todas as versões 
anteriores. 
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