
Přednosti
- Vysoká účinnost
- Ideální zrnitost
- Téměř stoprocentní rozpustnost díky vysokému podílu účinné 

látky
- Dlouhodobé skladování

Oblast použití
Posypová sůl se používá k odstraňování sněhu a ledu z vozovek 
a chodníků. Je vhodná jak pro veřejné, tak i soukromé použití.

Produkt
Posypová sůl je efektivní směs krystalů soli kamenné s předem 
definovanou zrnitostí. Jemně krystalická sůl, obsažená ve směsi, 
účinkuje okamžitě po aplikaci. Větší krystaly soli účinkují pomaleji 
a jsou účinné i na silnějších vrstvách ledu a sněhu.

• Vysoký podíl rozpustné látky  
a tím téměř stoprocentní rozpustnost

• Ideální zrnitost

• Dlouhá skladovatelnost

Přednosti výrobků
Průmyslová sůl se vyrábí z kamenné soli, vytěžené v solných 
dolech z ložisek, vzniklých ze Zechsteinského moře před více než 
200 miliony let. Vyznačuje se vysokým přírodním podílem chloridu 
sodného (min. 98 %) a téměř bílou barvou. Má široké použití, pro 
které může být zákazníkům dodána v různé zrnitosti a na vyžá-
dání i s přídavkem protispékavé látky. Čistě bílá a plně rozpustná 
Průmyslová sůl vakuová může být dodávána v podobě krystalické 
s různou zrnitostí nebo kompaktní. Vzhledem k tomu, že je ošet-
řena větším množstvím protispékavé látky, nemůže být použita 
při výrobě potravin a krmiv.

Kvalita výrobků
Posypová sůl se vyrábí z kamenné soli, vytěžené v solných dolech 
z ložisek, vzniklých ze Zechsteinského moře před více než 200 
miliony let. Vyznačuje se vysokým přírodním podílem chloridu 
sodného (min. 98 %). Díky původu a taky své téměř bílé barvě je 
tato posypová sůl známá svou kvalitou a vysokou rozpustnou 
účinností. Produkt splňuje legislativní předpisy ES a ČR. Trvale 
garantujeme vysokou kvalitu produktu, zajištěnou průběžnou 
kontrolou kvality.

Servis
Zákazníkům nabízíme vysoce kvalitní servis, zajišťující vysokou 
kvalitu produktu a spolehlivost dodávek díky kvalitní a efektivní 
logistice. K tomu přispívají i sklady s dostatečnou kapacitou, roz-
místěné po celé ČR a SR.

Posypová sůl 
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Velikost balení: PE tašky po 5 kg (150 x 5 kg) na dřevěné paletě 
 PE tašky po 10 kg (100 x 10 kg) na dřevěné paletě 
 PE pytle po 25 kg (40 x 25 kg) na dřevěné paletě
 PE pytle po 50 kg (21 x 50 kg) na dřevěné paletě
 Obří vaky po 1000 kg (1 x 1000 kg) na dřevěné paletě
 Volně ložená – kipper, cisterna
 Jiný způsob balení na vyžádání

Úprava: Zrnitost u volně ložené posypové soli je v souladu s platnou vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění, 
 jiná zrnitost je možná na vyžádání

GTIN:

Vyrobeno ve výrobním závodě Solné mlýny, Olomouc ze soli dodané z Německa od společnosti esco-european salt company GmbH & Co.KG.

Produkt velikost balení typ balení
Typ soli

zrnitost Minimální trvanlivost  
(roky od data výroby)kamenná vakuová

8595005045320 5 kg PE taška x 0 – 5 mm 3 3

8595005045122 10 kg PE taška x 0 – 5 mm 3 3

8595005045153 25 kg PE pytel x 0 – 5 mm 3 3

8595005045146 50 kg PE pytel x 0 – 5 mm 3 3

8595005045184 1000 kg big bag x 0 – 5 mm 3 3

volně ložená x 0 – 5 mm 3 3

Parametry výrobku


