
Safesil Smart on meie kõige uuem silokindlustus-

lisand, mis sisaldab hoolikalt valitud konservante 

(E211, E281, E250) kulutõhusa lisandi loomiseks. 

Tulemuseks on uuenduslik sooladel põhinev silokind-

lustuslisand, mis kaitseb teie toodetud koresööta. 

Konservandina kasutatavad nitritsoolad tapavad 

soovimatud bakterid, nagu näiteks võihapet tootvad 

bakterid. Orgaanilistest hapetest pärinevad soolad 

läbivad pärmi- ja hallitusrakke  ning kahjustavad neid 

rakusisest pH-taset langetades. Soovimatute bakte-

rite,   pärmide  ja  hallituse  kasvu  peatamine võimal-

Safesil Smart on toodetud Rootsis ja koosneb põhja-

likult testitud toorainetest. Toote kõrge kvaliteet ja 

söödaohutus on tagatud vastavalt GMP+ riskide 

ohjamise süsteemile. 

Safesil Smart kindlustab kõrrelistest, liblikõielistest

ja tervikkoristatud viljast valmistatud silosid, mille 

kuivainesisaldus on 25-45% ning sobib kasuta-

miseks igat tüüpi hoiustamissüsteemides.
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Safesil Smart - uus kuluefektiivne sooladel põhinev silokindlustuslisand

Uus kuluefektiivne koostis

Söödaohutus tagatud läbi tooraine 
kvaliteedi (GMP+ riskide ohjamine)

Ei söövita ega lõhna

Kaitseb silo kogu sileerimis-, hoius-
tamis- ja söötmisprotsessi jooksul

UUS

KOOSTIS

dab säilitada sööda kvaliteeti kogu sileerimis- ja 

hoiustamisprotsessi jooksul.  
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Küsige lisainfot oma Dimediumi kliendihaldurilt

— tagab ohutu ja kvaliteetse söödasegu
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KASUTAMINE

PAKEND DOSEERIMINE

LIIGITUS

HOIATUS

TOOTMINE

Naatriumbensoaat (E211)
Naatriumpropionaat (E281)
Naatriumnitrit (E250)
Vesi
Toimeaine: 30%
Tihedus: 1,135-1,155 g/cm3

Säilib 2 aastat alates tootmiskuupäevast. 
Pakend peab olema kindlalt suletud. 
Hoiustage Safesil Smarti kuivas hästi 
ventileeritavas kohas. 

Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Kui 
vedelik peaks jäätuma, on ta peale 
sulamist ohutu ja kasutuskõlblik. 

Kuivaine sisaldus 25-45%.

Erinevatele põllukultuuridele, sh kõrrelised, 
liblikõielised ja tervikkoristatud vili.

Igat tüüpi silo hoiustamissüsteemides: 
silopunkrid, silotornid, silopallid ja tranžeed.

1000 L IBC konteiner
200 L mahuti

Safesil Smart on kasutusvalmis töölahus.

Normaaltingimustel kuivaine 25-45% 
juures 3 liitrit ühe tonni haljasmassi kohta. 

Lisainfot küsige oma Dimediumi 
kliendihaldurilt.

Ärritav. Lisainformatsiooni 
saamiseks lugege ohutuskaarti.

Ärge hingake sileerimisprotsessi käigus 
tekkivaid gaase sisse, need võivad 
kahjustada teie tervist. 

Safesil Smart on toodetud Rootsis 
Falkenbergis. Kogu tootmisprotsessis on 
tagatud söödaohutus vastavalt GMP+ 
riskide ohjamise süsteemile.

Silo võib sööta kaks nädalat peale sileerimist, 
kuid soovitame oodata 6 nädalat, et sileerimis-
protsess oleks täielik. 

Safesil Smart on kasutamiseks enne sileerimis- 
protsessi, mitte lisamiseks otse söödasegule.




