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DESCRIÇÃO 

Produto mineral, alcalino, proveniente da rocha calcária. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Sólido branco inodoro. 

 

INDICAÇÃO 

Indicado como agregado, carga mineral, na alimentação animal e nos mais diversos ramos industriais. 

 

APRESENTAÇÃO 

Embalagem de papel kraft valvulado de 25 kg e big bags de aproximadamente 1000 kg. 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Composição: Carbonatos de cálcio e magnésio. 

Produto com validade indeterminada se manuseado adequadamente e estocado ao abrigo de umidade. 

 

SEGURANÇA E MANUSEIO 

 Produto não combustível, não volátil e não explosivo. 

 Recomenda-se seu manuseio em ambiente ventilado, evitando ao máximo a formação de poeira. 

 Para mais informações, consultar a FISPQ deste produto. 
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ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

Armazenar em local seco, coberto e preferencialmente sobre estrados. 

Empilhamento máximo: 16 sacos de 25 kg e 3 big bags de 1000 kg 

Seu transporte deve ser feito de modo a evitar a formação de poeira. 

Material não perigoso para transporte, segundo o Ministério dos Transportes. 

 

GARANTIAS* 

Parâmetros 

Produtos 

#40 #100 #200 #325 #400 

Material mineral ≥96% 

Magnésio ≥11% 

Cálcio ≤23% 

Umidade ≤4% ≤6% 

Retido em peneira #40 (0,420 mm) ≤10% - - - - 

Retido em peneira #50 (0,300 mm) - ≤5% - - - 

Retido em peneira #60 (0,250 mm) ≥15% - - - - 

Retido em peneira #100 (0,150 mm) - ≤10% ≤5% - 0,0% 

Retido em peneira #200 (0,075 mm) - - ≤10% ≤2% - 

Retido em peneira #325 (0,045 mm) - - - ≤5% ≤2% 

*Dolomitas não possuem norma técnica de requisitos de especificação. 


