1/13/2021

CONFIRMATION

Company:

Timac Agro NL

- (verkoop door erkende
leveranciers)
E-Mail:
Edzard.vanDelden@roullier.com
Product:

NL - - (sale through authorised distributors)
Internet: www.nl.timacagro.com

Product name: Physalg 25

Category: Fertilizers, composts,
soils and technical materials

Sub-category: Phosphorus-rich fertilizers (P)

The above named product meets the ‘Product evaluation criteria for the Dutch inputs list’
and may be used under the above cited categories. The use of this product is subject to
national law and regulations.
This confirmation is valid until: 31.12.2021
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PATVIRTINIMAS

Įmonė

Produktas

„Timac Agro NL“
- (verkoop door erkende
leveranciers)
El. paštas:
Edzard.vanDelden@roullier.com
Produkto pavadinimas „Physalg 25“
Kategorija: trąšos, kompostas, žemės ir
techninės medžiagos

NL - - (pardavimas per įgaliotus platintojus)
Interneto svetainė: www.nl.timacagro.com

Pakategorė: fosforu (P) papildytos trąšos

Pirmiau nurodytas produktas atitinka „Produktų įrašymo į Nyderlandų medžiagų sąrašą taikomus
vertinimo kriterijus“ ir gali būti naudojamas taip, kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-se)
kategorijoje (-se). Šio produkto naudojimą reglamentuoja nacionaliniai įstatymai ir teisės aktai.

Šis patvirtinimas galioja iki 2021-12-31

1 psl. iš 1

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-15 12:05:45
Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, yra
ortografiškai taisyklingas ir
perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11B, 03228
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, 8 655
21919.

LT

PHYSALG 25
EB TRĄŠOS
Minkštasis maltas gamtinis fosfatas
25% Suminio fosforo pentoksido (P205)

25% Suminio fosforo pentoksido (P205)

Dalelių dydžio (Gatavas produktas PHYSALG 25):
mažiausiai 90 % (2,5 – 5 mm)
Tankis : 1,25 (+/- 0,05)
Galima naudoti ekologinėje gamyboje remiantis
Reglamentu (EB) Nr. 834/2007

UAB Timac Agro LT – Smolensko g. 6, LT-03201
Vilnius - LITHUANIA –– www.timacagro.lt
el. paštas: info@lt.timacagro.com
Tel. : +370-620-17-107
Gamintojas: TIMAC Agro BeLux 4, rue de la
Jonction MARCHIENNE AU PONT, B-6030
BELGIUM

18,2% fosforo pentoksido (P205) tirpaus 2% skruzdžių
rūgštyje

600 Kg
Netto

Dalelių dydis (Žaliava): mažiausiai 90 % gali
praeiti per sietą, kurio akučių dydis – 0,063 mm
Dalelių dydžio (Gatavas produktas PHYSALG 25):
mažiausiai 90 % (2,5 – 5 mm)
Tankis : 1,25 (+/- 0,05)
Galima naudoti ekologinėje gamyboje remiantis
Reglamentu (EB) Nr. 834/2007

UAB Timac Agro LT – Smolensko g. 6, LT-03201
Vilnius - LITHUANIA –– www.timacagro.lt
el. paštas: info@lt.timacagro.com
Tel. : +370-620-17-107
Gamintojas: TIMAC Agro BeLux 4, rue de la
Jonction MARCHIENNE AU PONT, B-6030
BELGIUM
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