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Vitamin E 50%, feed grade 
 

Nr kodu produktu: 41000014 
 

Informacje o składniku aktywnym, witaminie E / octanie all-rac-tokoferylu 

Nazwa chemiczna Octan 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetrametylo-2-(4,8,12-trimetylotridecylo)-2H-1-
benzopirano-6-ylu; octan 2,5,7,8-tetrametylo-2-(4,8,12-trimetylotridecylo)-
chroman-6-ylu 

Nr EINECS 231-710-0 

Nr CAS 7695-91-2 

Synonimy Octan all-rac-α-tokoferylu; octan dl-α-tokoferylu; octan witaminy E; 

octan all-rac-alfa-tokoferylu 
Wzór strukturalny 

 
 

Masa cząsteczkowa 472,75 g/mol 

Wzór cząsteczkowy C31H52O3 

Czystość  >93% (metoda EP 0691) 

Stan prawny Dodatek paszowy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 26/2011 
Kategoria 3: Dodatki odżywcze 
Grupa funkcjonalna: Witaminy, prowitaminy i substancje dobrze określone 
chemicznie o podobnym działaniu 
Nr identyfikacyjny 3a700 

 
Informacja na temat produktu Vitamin E 50%, feed grade 

Wygląd sypki, mikrogranulowany proszek o kolorze prawie białym do żółtawego 

Opis Preparat witaminy E z kwasem krzemowym, precypitowanym i suszonym 

(E 551a) jako nośnikiem 

Zawartość  50,0% octan all-rac-alfa-tokoferylu (3a700, metoda EP-0691) 

Gęstość luzem między 550 a 650 gramów na litr 

Straty podczas 
suszenia 

maks 5,0% 

Wielkość cząsteczek min 99% przechodzi przez sito 0,85 mm 

Rozpuszczalność nierozpuszczalny w wodzie 

 
Opakowanie i warunki przechowywania 

Opakowanie duży worek (500 kg netto), worek (25 kg netto) 

Przechowywanie przechowywać szczelnie zamknięty, w suchym i chłodnym miejscu, chronić  

                    przed działaniem promieni słonecznych  
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Stabilność / Okres trwałości 

Produkt można przechowywać przez 24 miesiące w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu, w 
temperaturze pokojowej. Po otwarciu zawartość należy zużyć jak najszybciej (najlepiej w ciągu co 
najwyżej jednego miesiąca).  

 
 
Zastosowania / Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Preparat dodatku paszowego ze składnikiem aktywnym witaminą E dla wszystkich gatunków i 
kategorii zwierząt bez ograniczenia ilości maksymalnej według rozporządzenia (UE) 26/2011. 
Produkt spełnia wszystkie wymagania prawne rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w sprawie 
dodatków paszowych przeznaczonych do stosowania w żywieniu zwierząt, a także rozporządzenia 
nr 2002/32/WE w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych.  Odpowiednie 
informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas postępowania z produktem są podane w Karcie 
charakterystyki. 

 
 
Informacje prawne 

Informacje podane w niniejszym dokumencie są uważane za poprawne i są zgodnie z naszym 

obecnym stanem wiedzy. Nie składa się żadnych gwarancji, wyrażonych wprost ani dorozumianych, 

w zakresie dokładności tych informacji ani w zakresie wyników uzyskanych w związku z użyciem 

takich informacji. Podane informacje nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności za bezpieczne 

postępowanie z produktem w jego warunkach stosowania ani zgodnie z odpowiednimi 

obowiązującymi przepisami i prawami. 

 
 
Producent 

Zhejiang Medicine Co., Ltd. Changhai Biological Company 

No. 58, Changhe Road, Binhai New Area 

Shaoxing, Zhejiang 

Chiny 

www.china-zmc.com  

 
        
Importer do UE  

ZMC-Europe GmbH 
Neuer Wall 40 
20354 Hamburg 
Telefon: +49 40 3750299 0 
Faks: +49 40 3750299 29 
E-mail: info@zmc-europe.com 
www.zmc-europe.com  
α DE HH 029447 
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