
 

Carbonato Dolomítico 

Suplemento Cálcico y Magnésico para alimentación animal. 

Nomenclatura comum do MERCOSUR (NCM) 2518.10.00 

1. DEFINIÇÃO: 

Pedra de calcário dolomita moagem produto composto principalmente de carbonato de 
cálcio e magnésio de origem natural, livre de matéria orgânica, que torná-lo adequado para 
consumo animal. 

Substância activa: CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO 

N° CAS:   16389-88-1 

Nome comercial: CARBONATO DOLOMÍTICO 

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 510 ° C, a dolomita começa a decompor-se está 
produzindo óxidos de magnésio e cálcio que são produto 
instável e altamente higroscópica (cáustica). 

2. FABRICAÇÃO: 

A pedra Dolomita é Obtida de depósitos naturais explorados em pedreiras a céu aberto. 
Então ele esmagou a maneira de reduzir seu tamanho entre 25 e 100 mm e numa 
segunda fase, a menos de 20 mm para alimentar usinas, vibrando telas e separador de ar 
que concluir o processo de desenvolvimento. Durante esse processo é realizados 
controles e análises de laboratório que permitem garantir a qualidade do produto.  
Moagem e classificação, bem como as triturations anteriores de classificação são 
procedimentos completamente mecânicos que não envolvam a utilização de qualquer 
agente ou tratamento químico, garantindo a sua aptidão para o consumo animal. 
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3. PROPRIEDADES FÍSICAS: 

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

2. Color: entre blanco grisáceo a gris oscuro dependiendo del yacimiento. Las 
variaciones de color no son indicativo de la calidad ni composición química del 
producto. 

3. Granulometría: 
95% menor de 1 mm. 

4. COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

                  Especificação           Média de valores  
    para formulações 

Umidade -----------------     <2%   1% 
 Total de minerais ------------    >99%             100% 
 Insol. en ácido clorhídrico -    <13%              4.2% 
 Ca++ (Calcio)  ------------------     >20%              21% 
 Mg++(Magnesio) --------------    >10%             11.7% 

5. RECIPIENTES  

O padrão do produto é fornecido em sacos de plastillera de 50 kg de paletização de 30 
unidades (1.5 ton). 

6. CAMPO DE APLICAÇÃO  

O carbonato de dolomítico, por seu alto teor de cálcio e magnésio, bem como a sua 
adequação para o animal de consumo é usado na formulação de porções e suplementos 
alimentar onde os contributos de cálcio e magnésio são indicados. 

7. VANTAGENS DO CARBONATO DOLOMÍTICO 

7.1 Produto natural sem aditivos químicos ou tratamentos, free orgânico e livre de 
poluição.  
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7.2 Controle de qualidade permanente que garante uma composição estável e 
adequada para a formulação.  
7.3 Produto inerte e inodoro, inofensivo para a manipulação e a saúde humana.   
7.4 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 para a tabulação dos dados de 
Seguridad (FDS). 

Por outros dados técnicos do produto pôr-te em contacto connosco. 

10.REGISTRO E COMERCIALIZAÇÃO  

Fórmula aprovada pela direção dos laboratórios de análise do Ministério da pecuária, 
agricultura e pesca, registrado com o N. º 11982 de data 12/03/2013. 
O produto está em conformidade com o estabelecido no padrão UNIDADE 773 / 88 sobre 
produtos destinados ao consumo Animal, suplementos CALCIC e Magnesic. 

Este produto é comercializado com a marca CARBONATO DOLOMÍTICO. 

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. 
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La información y las instrucciones suministradas en esta HDT no constituyen una garantía 
de performance técnica ni de idoneidad para aplicaciones particulares y no establece 
relaciones contractuales legalmente válidas. 
Esta versão do HDT substitui todas as versões anteriores. 
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