
 

Carbonato Dolomítico Agrícola 
Nomenclatura comum para o MERCOSUR (NCM) 2518.10.00 

1. DEFINIÇÃO: 

Produto da moagem de pedra Dolomita extraída de compostos naturais de depósitos 
principalmente por carbonato de Cálcio e Magnésio, cujo PH básico faz apropriado para a 
correção dos ácidos de solos, preparando-os para o correcto desenvolvimento das 
culturas. 

Substâncias activas: CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO 

N° CAS:   16389-88-1 

Nome comercial: CARBONATO DOLOMITICO AGRÍCOLA 

Vida media:   Producto estable (más de 3 años). 

Estabilidade e armazenamento: São recomendados para armazenar em um lugar seco. 
Embora o produto não é quebra para baixo com a umidade, 
após úmido é difícil de secar e pode impedir o seu uso. 
Mantenha longe de ácidos que reage formando sais de Cálcio 
e Magnésio. Acima de 510 ° C dolomita começa a decompor-
se produzindo óxidos de magnésio e cálcio que são instáveis e 
produtos altamente higroscópicos (cáustica). 

2. FABRICACIÓN: 

A pedra Dolomita é Obtida de depósitos naturais explorados em pedreiras a céu 
aberto. Quando ele é removido é moagens maneira reduzem o seu tamanho até entre 
25 e 100 mm, e um segundo desenvolvimento esmagamento reduz a menos de 20 mm 
para alimentar usinas, telas e separador de ar que concluir o processo de vibração.  
Moagem e classificação classificação como eles triturations anteriores são 
completamente mecânica de procedimentos que não envolvam a utilização de 
qualquer agente ou química de tratamento, garantindo a sua segurança para os solos 
e a preservação do meio ambiente. 

3. PROPIEDADES FÍSICAS: 

3.1. Peso específico em massa entre 1.4 y 1.6 ton/m3 

3.2. Cor branco, grey giz para cinza escura dependendo do local. As variações de cor não 
são indicativas da qualidade ou composição do produto. 

3.3. Granulometria, mínima em % estagiário total: 
100% pasa 2 mm. 
97% pasa 0.8 mm 
75% pasa 0.3 mm 
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4. COMPOSIÇÃO QUÍMICA                                                                            

Especificação de          Valor medio 
(MGAP)            en aplicaciones 

Umidade ----------------------------------------     ………….                      1 % 
 Minerais totais -----------------------------------        >99%         100 % 
 Insolúvel em ácido clorhídrico -------------------       <10%           4.2% 
 Ca++ (Calcio)  -----------------------------------------    >20% y <22%          21 % 
 Mg++(Magnesio) -------------------------------------->10.5% y <12.5%          11.7% 
 CaO + MgO  ------------------------------------------        >45%           48.9% 
 Poder de neutralização como CaCO3 --------------         >94%        100 % 

 A relativo de neutralização total (PRNT)-    >82%       83.5 % 

5.  RECIPIENTES  

O padrão do produto é fornecido em sacos de plastillera de 50 Kg. paletização de 30 
unidades (1.5 ton) o a granel, en contenedores de 1000 Kg. 

6. CAMPO DE APLICAÇÃO UNIVERSAL  

Ele carbonato dolomítico agrícolas, por seu alto teor de Cálcio e Magnésio, e sua 
adequação para neutralizar a acidez, é usado para a correção do pH dos solos-los 
nele preparação deles para as culturas, bem como quanto a incorporação de 
magnésio quando é indicado. 
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7. VENTAJAS DEL CARBONATO DOLOMÍTICO 

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 a qualidade. 
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. ADICIONADOS AOS SERVIÇOS DO PRODUTO  

8.1. Serviço de carregamento e download de paletização. 
8.2. Assessoria técnica. 
8.3. Planejamento das entregas periódicas. 
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 de dados de 
segurança (FDS). Para o manuseio seguro do produto referência é para a Tabulação de 
dados de segurança. 

10.REGISTRO E COMERCIALIZAÇÃO  

Fórmula aprovada pela direção dos laboratórios de análise do Ministério da pecuária, 
agricultura e pesca, registrado com o N° 505C580. 

Este produto é comercializado sob a marca CARBONATO DOLOMÍTICO BULLDOG. 
Produto de USO AGRÍCOLA, isento de valor adicionado fiscal (IVA). 

11.DESCARGOS 

Esta folha de dados técnicos é um guia para o uso apropriado para o material.  As 
informações que contém faz referência a eles registros, normas e especificações que 
regulam a comercialização de produtos para uso agrícola, incluindo os valores meios 
de composição, que pode ser usado no cálculo das dosagens.La información y las 
instrucciones suministradas en Este HDT não constitui uma garantia de desempenho 
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técnico ou de adequação para aplicações particular e não define as relações 
contratuais legalmente válido. Esta versão do HDT substitui todas as versões acima. 
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