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CERTIFICATE OF CONFORMITY
On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the following commercial products meet
the requirements for use in Organic Farming in accordance with the Regulations or Standards listed
below.

Company:

Product:

TIMAC Agro Deutschland GmbH

Speestraße 24

DE 53840 Troisdorf

E-Mail: info@timac.de

Internet: www.timac.de

Physiomax

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Calcium carbonate

Carbonic acid lime from the sea (shell limestone), with a stimulator of
activity of plants based on vegetal extracts

The above named product meets the requirements laid down in the following
regulations/standards and may be used as specified by the above cited categorie(s).
Bioland Germany
Demeter Germany
Demeter International
Ecovin Germany
FiBL Inputs list for the organic agriculture in Germany, resp. FiBL Inputs list for organic processing
Gäa Germany
Naturland Germany
Reg. (EC) 834/2007
Restrictions stated for the regulation/standard "Reg. (EC) 834/2007" are also valid for the other cited regulations/standards.

This Certificate of Conformity is valid until: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

The general and specialized legal regulations for the use and application of the named input(s) must be kept . All
information is without guarantee . FiBL and the Standard owner(s) (associations) disclaim any liability in
connection with the use of the named product(s).
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ATITIKTIES PAŽYMĖJIMAS
Remiantis gautais dokumentai patvirtinama, kad šie komerciniai produktai atitinka ekologinio ūkininkavimo
reikalavimus, nurodytus toliau išvardytuose reglamentuose ar standartuose.
Įmonė

Produktas

„TIMAC Agro Deutschland GmbH“
Speestraße 24
El. paštas: info@timac.de
„Physiomax“
Trąšos, kompostas, žemės ir techninės
medžiagos

Įmonės komentaras

DE 53840 Troisdorfas
Interneto svetainė: www.timac.de

Kalcio karbonatas

Kalcio karbonatas iš jūros (kriauklainis), su augalinės kilmės stimuliantu, skirtu
aktyvinti augalų augimą ir vystymąsi

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau išvardytuose reglamentuose (standartuose) nustatytus
reikalavimus ir gali būti naudojamas taip, kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-se) kategorijoje (-se).
Bioland Germany
Demeter Germany
Demeter International
Ecovin Germany
„FiBL“ ekologinio ūkininkavimo Vokietijoje medžiagų sąrašas, atitinkamai, „FiBL“ ekologinio perdirbimo medžiagų sąrašas.
Gäa Germany
Naturland Germany
Reg. (EB) 834/2007
Reglamentui (standartui) „Reg. (EB) 834/2007“ nurodyti apribojimai galioja ir kitiems paminėtiems reglamentams (standartams).

Šis atitikties pažymėjimas galioja iki 2022-01-31

Naudotojas, prieš pradėdamas naudoti produktus, kuriems nenurodytas standartas „FiBL“ organinės
žemdirbystės medžiagų sąrašas...“, privalo patikrinti, ar jie atitinka nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
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Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-15 12:06:10
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

PHYSIOMAX

PHYSIOMAX
EB TRĄŠOS
KALKINIMO MEDŽIAGA

Standartinės kokybės klintis ir Kizeritas

Standartinės kokybės klintis ir Kizeritas

Sudėtyje yra jūrinės kilmės kalcio karbonatas

Sudėtyje yra jūrinės kilmės kalcio karbonatas

44% Suminio kalcio oksido (CaO)
3% Suminio magnio oksido (MgO)
2% Vandenyje tirpus magnio oksidas (MgO)
Neutralizuojanti vertė: 48

Tankis : 1,30 (+/- 0,05)
Dalelių dydžio : mažiausiai 90 % (2,5 – 5 mm)

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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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

600 Kg
Netto
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